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makelaardij

Bel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL

UW WONING
OOK SUCCESVOL 

VERKOPEN?

Nieuwe en gebruikte auto’s
Service en reparatie (alle merken) 

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s

de
airco

dokter

de
airco

dokter

Van 
Elswijk
Auto’s

Van 
Elswijk
Auto’s

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2718 • Woensdag 30 september 2020

Wethouder Han de Jager onder indruk van bevlogenheid...

Zorgboerderij Dé Buitenkans
nu officieel geopend!

Op het nieuw geasfalteerde terrein staan duidelijke aanwijsborden naar de locaties. Foto's Jan Luuk van Dijk

door Jan Luuk van Dijk

Zaterdag 26 september 
2020 verrichtte wethou-
der Han de Jager de ope-
ning van zorgboerderij Dé 
Buitenkans aan het West-
einde in Hazerswoude-
Dorp. Een nieuwe dag-
bestedingslocatie voor 
cliënten met een lichte tot 
matige beperking van de 
Gemiva-SVG Groep.
 
Aan de boerderij aan het Wes-
teinde nummer 29 is vanaf de 
weg gezien, niet veel veranderd, 
maar als je op het terrein zelf 
komt des te meer. De werkplaats 
in de boerderij is omgebouwd 
tot een prachtige binnenruim-
te voor dagbesteding, er is een 
buitenruimte om te zitten en de 
hooiberg is omgebouwd. Over-
al zijn keurige hekken geplaatst 
en het hele terrein is opnieuw 
geasfalteerd. De boerderij was 
voorheen het werkterrein van 
de familie Borst, maar toen de 
heer Borst om gezondheidsre-
denen minder aan moest doen, 
vatte dochter Linda het plan op 
om de boerderij om te bouwen 
tot zorgboerderij. In een aantal 
maanden is er door de eigenaar 
en vrijwilligers een enorme klus 
geklaard en zo kon zaterdag de 
nieuwe dagbestedingslocatie of-
ficieel geopend worden.
De regiodirecteur van Gemiva 

roemde bij de opening het ini-
tiatief van de vrijwilligers. Het 
plan heeft vooral vorm gekre-
gen nadat boerderij Hoogkamer 
in Koudekerk gesloten werd. 
Vanaf half mei is er hard ge-
werkt en zelfs het bestemmings-
plan moest worden aangepast. 
“Maar nu is er een prachtige lo-
catie voor ca. 10 cliënten geko-
men. De Buitenkans heeft zijn 
kans gegrepen.”

Onder de indruk
Op de boerderij zijn schapen, 

kippen, konijnen, cavia’s en 
paarden. En dagelijks gaat een 
groep trouwe vrijwilligers er 
met groepjes cliënten aan de 
slag.
Wethouder De Jager zei on-
der de indruk te zijn van de be-
vlogenheid van de mensen die 
dit voor elkaar gekregen heb-
ben. Nadat hij complimenten 
uitdeelde over alles wat er tot 
stand gebracht was, verricht-
te hij de officiële opening door 
het naambord boven de ingang 
zichtbaar te maken. Gasten en 
omwonenden konden daarna 
het terrein bekijken en bewon-
deren.

Veel tevreden gezichten
Voor eigenaar Borst was het ook 
een dag van verandering. “Na 
20 jaar hier als aannemer ge-
werkt te hebben, krijgt het ter-
rein een hele andere functie” 
vertelt hij. “Maar als je ’s mor-
gens die mensen uit hun busje 
ziet stappen en je ziet die glun-
derende gezichten, dan weet je 
waar je dit allemaal voor doet.” 

Zorgboerderij Dé Buitenkans is 
nog wel op zoek naar vrijwilli-
gers. Mensen die cliënten willen 
begeleiden, maar ook mensen 
die de cliënten willen vervoe-

ren van en naar huis.  Meer in-
formatie daarover kunt u ver-
krijgen van Linda Borst ( linda.
borsty@gemiva-svg.nl )
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www.bakkerammerlaan.nl

Feestelijke taarten zijn 
ook online te bestellen.

Roomboter 
amandelstaaf
Speculaasbrokken           
met amandelen

De aanbiedingen gelden van 1 t/m 7 oktober

                                                            

4,-
                                                            

3,50Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij
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Frankfurter rol
Gehaktrol die we hebben gevuld
met een lekkere Frankfurter 
worst, zuurkool en 
milde mosterdkruiden.
Een aanrader!

Vleeswarentrio:

Boerenham

Runderrollade

Fridandeau

4.49
Topper!

Kogel
biefstuk 

4 stuks

9.49
Altijd lekker!

Filet 
Cordon-

bleu’s
2 stuks

2.98

Vlugklaarpakket:

4 Beafburgers

4 Stroganoff
burgers

7.98
Voordeelpakket:

1 Rookworst
1 pakje 

Zuurkool
1 zakje Spekjes

5.98
Lekker in de oven:

Kip
loempia’s 

2 stuks

3.98
100 gram

1.59
Aanbiedingen zijn geldig van 

28 september t/m 3 oktober 2020

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 oktober 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 15,99

€ 17,99 € 14,99

Tia Maria 
Coffee 

Liqueur 
1,0L

Mil Estrellas 
Rum 

Bruin/wit 
1,0L

€ 11,99

Czar Peter 
Vodka 

1,0L

€ 10,99

€ 12,99

€ 16,99

Ketel 1 
Graan 

Jenever 
1,0L

Glenfiddich 
Reserve Cask 
0,20L (small)

Famous 
Grouse 

Mellow Gold 
1,0L

€ 24,99

Sheridan’s 
Coffee/cream 

Liqueur 
1,0L

Jura Journey 
Single  
Malt 
0,7L

op=op

BRIL
VAN DE MAAND
OKTOBER
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Thuis in uw dorp!2020

Prettig wonen in een appartement

‘Het was absoluut de beste keuze’

De familie Van Hemert woonde daarvoor ruim 42 jaar in 
een woning aan de Kerklaan in Koudekerk aan den Rijn. 
“Ik had daar niet per se weg gewild, als ik eerlijk ben,” 
zegt de altijd actieve Teun van Hemert. “Maar voor Bep 
werd het huis echt te groot. Zij heeft al een flink aantal 

operaties achter de rug en traplopen ging steeds moei-
lijker. We stonden ingeschreven als woningzoekende en 
kwamen gelukkig in aanmerking voor een appartement in 
Albrechtstaete, dat toen werd gebouwd.”

Goed contact met buren
Bep van Hemert was helemaal blij met het nieuwe ap-
partement op de eerste verdieping. Alles gelijkvloers, 
met de winkels en het zorgcentrum Rhijndael vlakbij. 
Teun heeft wel een jaartje nodig gehad om te wennen. 
“Ik voelde me een beetje opgesloten. Je loopt niet even 
naar buiten. Ik houd nogal van de natuur, dus dat miste ik 
wel. Maar, zo terugkijkend kan ik alleen maar zeggen dat 
het absoluut de juiste keuze is geweest. Het contact met 
de andere bewoners is ook goed. We lopen niet de deur 
bij elkaar plat, maar even een gezellig praatje is prima.”
Wie wel eens in Albrechtstaete is geweest, heeft vast de 
grote biljarttafel in het atrium gezien. Een verjaardagsca-

deau voor Teun, toen hij 75 jaar werd. Het 
atrium is de afgelopen jaren voor tal van acti-
viteiten gebruikt. Zo begon Teun een biljartclub 
en een kaartclub. Bep gaf er seniorengym. Twee 
keer per jaar trad er een shantykoor op en ook de 
muziekvereniging speelde regelmatig in het gebouw. 
Teun: “De laatste jaren is het wel minder geworden. 
Ook door corona ligt er nu veel stil.”

Wacht niet te lang
Teun van Hemert raadt senioren aan om niet te lang 
te wachten met verhuizen naar een appartement, maar 
zeker ook niet te vroeg te gaan. “Mijn tip: ga tussen je 
65ste en je 75ste rustig op zoek naar een leuk apparte-
ment.”

Op termijn ook kleiner wonen? Schrijf u dan nu al in bij 
Huren in Holland Rijnland.

Kijk naar elkaar om
Een oogje in het zeil houden, regelmatig even een praatje maken: buren kijken vaak al 
naar elkaar om. Dat is fijn. Wat extra aandacht voor elkaar is nooit weg.  Heeft u een 
buurvrouw of buurman al een tijdje niet gezien, of blijven de gordijnen in een woning 
gesloten? Bel dan aan om te informeren of alles goed gaat. 

Maakt u zich serieuze zorgen? Neem dan contact op met Habeko. Vaak zijn wij op 
de hoogte van iemands situatie en kunnen de contactpersonen benaderen of contact 
opnemen met de juiste instanties. 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl
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Dertien jaar geleden zijn Bep (84) en Teun (87) van Hemert verhuisd van een eengezinswoning naar een appartement. “We hebben het hier in 
Albrechtstaete reuze naar ons zin.” 

Enquête Stichting 
Bewonersbelangen 
Habeko wonen
Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) wil graag weten wat er leeft onder 
de huurders/bewoners van Habeko en hoe u over SBHw denkt. Daarom heeft de 
huurdersorganisatie een korte vragenlijst gemaakt die eind september via e-mail wordt 
verzonden. Hierin staan bijvoorbeeld vragen over de internetsite van SBHw. Ook kunt u 
meedenken over onderwerpen die interessant zijn voor de bewonersavond van 2021. 
Invullen duurt 3 minuten en u heeft tot 19 oktober 2020 de tijd om te reageren.

Omdat SBHw zelf niet over de e-mailadressen van de huurders/bewoners beschikt, 
verstuurt Habeko wonen deze keer de enquête. Hierin wordt u ook gevraagd om uw 
e-mailadres op te geven, zodat SBHw u in het vervolg zelf via e-mail kan informeren; alles 
volgens de privacyregels.

Heeft u 5 oktober nog geen mail ontvangen van Habeko wonen met de SBHw-
enquête en wilt u wel meedoen? Stuur dan een berichtje naar Habeko wonen, 
info@habekowonen.nl. U ontvangt de enquête alsnog.

Samen voor fijn wonen
Leefbaarheid is prettig wonen in een fijne en veilige buurt, met voldoende voorzieningen 
en goed contact tussen de buurtbewoners. Als betrokken woningcorporatie dragen wij bij 
aan de leefbaarheid in de vier kernen. 

Zelf kunt u ook van alles ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een 
buurtbarbecue of een spelletjesmiddag. Leg een gezamenlijke tuin aan of ruim met z’n 
allen het zwerfafval op. Wij ondersteunen huurders met de uitvoering van een activiteit 
of initiatief in de buurt.  Heeft u een idee? Laat het ons weten. Praat er ook eens met uw 
buren over.  Wie weet komt u samen tot leuke initiatieven voor uw buurt. 

Teun en Bep
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Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

Tel. 079 3030300
info@degedenkgroep.nl • www.degedenkgroep.nl

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

Advies bij u thuis of in onze showroom. Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

Familieberichten

 “Ik ben gisteren weer op het 
graf van mijn moeder geweest. Het 
was precies zes maanden geleden dat 
zij is overleden. Zij heeft daar een 
rustplekje samen met mijn vader. 
Mijn vader is overleden toen ik een 
jaar of twaalf was. Mijn moeder heeft 
het sinds die tijd helemaal alleen 
moeten rooien. Nu zijn ze weer 
samen. Iets waar mijn moeder de 
laatste jaren erg naar uitzag.
 Mijn twee broers en ik hebben - 
samen met haar - besloten dat als het 
onze tijd is, wij ook bij hen worden 
begraven.”
 Loesewies Giesen 

onze tijd is, wij ook bij hen worden 

 Loesewies Giesen 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

Nico en Mariëtte Soek begeleiden 
en verzorgen de uitvaart, ook als u 
elders verzekerd bent.

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Terneuzen, 13 juni 1935  Amsterdam, 24 september 2020

Tannetje Elisabeth Kaan
echtgenote van Piet Roelands † 

I.v.m. Covid 19 kunt u de ceremonie op woensdag 30 sept om 14.45 
via livestream bijwonen.

https://denieuweooster.liveonlinevideo.nl
streamcode: 1925866588

Correspondentie:
Liesbeth de Ruijter
earderuijter@gmail.com

Na een periode van afnemende krachten en gedachten is overleden 
onze lieve zwager en oom

Arie den Heijer
Sinds 11 november 2013 weduwnaar van 

Jeltje Tetje den Heijer - van Braam.

* Scheveningen, 6 december 1936     
 † Hazerswoude-Dorp, 26 september 2020

 Gouda: Siena den Heijer - Pos
 Ouderkerk aan de Amstel:  Frieda Kleinjan - van Braam
  Neven en nichten

Correspondentieadres:
M.C. den Heijer
Van Zuijtland 46
2731 GR  Benthuizen

Uw medeleven in de vorm van een kaart wordt zeer op prijs gesteld 
en kan naar bovengenoemd correspondentieadres gestuurd worden.

De begrafenisplechtigheid vindt in familiekring plaats op maandag 
5 oktober om 11.00 uur in de aula “Meerbloemhof” van de 
algemene begraafplaats, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer, 
waarna wij hem naar zijn laatste rustplaats zullen begeleiden.

Vooraf is er gelegenheid om afscheid te nemen van 10.15 uur 
tot 10.45 uur. Na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting 
tijdens een broodmaaltijd.

Wij zijn het personeel van Zorgcentrum Driehof te Hazerswoude Dorp 
zeer dankbaar voor  de liefdevolle verzorging van onze zwager 

en oom Arie gedurende zijn verblijf aldaar.

Iemand die ons lief was is gestorven,
die vertrouwde stem is verstomd.
Die vrolijke lach zal niet meer klinken,
geen kus en geen omhelzing meer. 

We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
We zijn dankbaar dat we dit in saamhorigheid voor je hebben mogen doen.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons achterlaat, geven 
wij u verdrietig kennis van het overlijden van onze lieve vader, schoonvader, 
opa, overgrootvader en mijn betovergrootvader 

Willem Schellingerhout
– Wim –

weduwnaar van Maria Magdalena van Leeuwen

* Koudekerk aan den Rijn, 17 juni 1928 † Leiden, 27 september 2020

Bea en Ger
Piet en Judith
Kleinkinderen, achterkleinkinderen
en achter-achterkleinkind 

Correspondentieadres:
Lusthoflaan 42
2316 JB Leiden

Er is donderdag 1 oktober van 19.15 tot 20.00 uur gelegenheid tot afscheid 
nemen en condoleren in de rouwkamer van crematorium Rhijnhof, Laan te 
Rhijnhof 4 te Leiden.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie wordt vrijdag 2 oktober om 
15.45 uur gehouden in de aula van voormeld crematorium.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van Rhijnhof.

Nabestaandencafé 
Leiden op 11 oktober 
Thema: Als de man verliest …over rouw bij 
mannen Tijd: 14.30 - 15.30 uur Plaats van bij-
eenkomst: Monuta, Gitstraat 1, 2332 RB Leiden

Iedereen rouwt op eigen wijze. Toch leert de 

ervaring dat mannen vaak anders omgaan met 
een verlies dan vrouwen. Wim van Lent, ge-
specialiseerd in de begeleiding van rouw bij 
mannen, schreef er samen met Tim Overdiek 
een boek over. Hij zal vertellen hoe rouw bij 
mannen tot uitdrukking kan komen en hoe er-
mee om te gaan. 

Aanmelden: ivm de coronamaatregelen willen 
we graag weten op hoeveel mensen we moeten 
rekenen. Daarom is vooraf aanmelden nood-
zakelijk. Graag een berichtje naar info@nabe-
staandencafeLeiden.nl  
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24 uur per dag 
bereikbaar! 

www.rouwloods.nl
info@rouwloods.nl
06-30145349

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 4 oktober   09.30 uur Ds J. Boer, Ermelo; 

18.00 uur Ds H. Lieftinf, Gouda  

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 4 oktober 10.00 uur Ds R. van Essen, Delft. 

Voor info zie https://www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Woensdag 30 september  19.30 uur Ds J.M.D. de 

Heer (Zendingsdienst) Internetuitzendingen! 
Zondag  4oktober  09.30  uur Leesdienst,   18.00 
uur Stud. J. Beems Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 4 oktober  10.00 uur Viering startzondag 

met livestreamverbinding vanuit de bonifaciuskerk.
Voor de vieringen dient u zich vooraf aan te 
melden, dit kan telefonisch 06-24764418 en kan 
t/m vrijdag voorafgaande aan de zondagsviering. 

 Voor actuele info zie: ww.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 4 oktober 09.30 uur Ds C.C.A. Melgers 

(Israel zondag) De dienst is online te volgen via 
kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 4 oktober 09.30 uur Ds A.B. van 
Campen, 18.30 uur Ds B. Brunt, Alphen aan den 
Rijn. Alle diensten zijn internetdiensten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

KERKDIENSTEN  PRO-
TESTANTSE GEMEENTE

Zondag 4 oktober om 10.00 
uur wordt de dienst in de Brug-
kerk geleid door pastor Laurien 
Hoogerwerf. Om de dienst bij 
te wonen dient u zich vooraf 
aan te melden via scriba@pkn-
koudekerk.nl. De dienst wordt 
ook uitgezonden via www.
kerkdienstgemist.nl. 

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur kunt u bin-
nenlopen om even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of 
de aanwezige pastor persoon-
lijk te spreken. Op woensdag 
30 september is de Ontmoe-
tingskerk open en op 7 oktober 
de Brugkerk.
 

VIDEOBOODSCHAPPEN
Rond de derde donderdag van 
de maand zullen wij als pasto-
raal team een korte video ma-
ken over dingen waar wij in 
deze tijd op stuiten of die ons 
inspireren. De videoboodschap 
is te vinden op  www.pknkou-
dekerk.nl 

VERTONING FILM ‘GIFTED’ 
Op donderdag 1 oktober om 
20.00 uur wordt de film ‘Gif-
ted’ vertoond in de Ontmoe-
tingskerk aan de Dorpsstraat 
15. Toegang is € 5,00 en voor-
af aanmelden is verplicht in 
verband met de geldende be-
perkingen. De film ‘Gifted’ ver-
telt het verhaal over de al-
leenstaande Frank Adler, die 
met zijn vrolijke, hoogbegaaf-
de nichtje Mary woont. Mary’s 
moeder Diane was een hoog-
begaafde wis¬kundige die zelf-
moord pleegde toen Mary een 
half jaar oud was. Sindsdien 
zorgt Frank voor Mary. Buur-
vrouw Roberta, Mary’s beste 
vriendin, helpt hen de dagelijk-
se sleur te doorbreken. 

Aan dit geluk¬kige bestaan 
dreigt een einde te komen als 
Franks moeder Evelyn de bij-
zondere gaven van haar klein-
kind opmerkt en haar naar een 
school voor hoogbegaafde kin-
deren wil stu-ren. Omdat Frank 
bang is dat Mary hierdoor van 
haar gelukkige kinder¬jaren 
beroofd zal worden, barst er 
een gespannen strijd los over 
de vraag wie het voogdijschap 
moet krijgen.
Aanmelden bij Agaath Koers, 
tel. 0612317899 of via agaath.
koers@pknkoudekerk.nl

STARTZONDAG 
4 OKTOBER 10.00 UUR

Gaan waar geen wegen gaan. 
Dit blijft ook dit jaar het jaar 
thema in de parochie Heilige 
Thomas. Dit thema zal tevens 
doorklinken op de Startzondag 
van het parochiële werkjaar 
2020-2021.

In andere jaren werd deze of-
ficiële start van de jaarlijkse 
parochieactiviteiten groots ge-
vierd. Toch willen we ook dit 
jaar de Startzondag vieren. 
Die ochtend (4 oktober) willen 
we ons verspreiden over de 
vier kerkgebouwen van onze 
parochie en toch ook met el-
kaar verbonden zijn via een 
livestreamverbinding. In elke 
kerk is een organist, zijn er één 
of meerdere voorzangers en 
in elk kerkgebouw klinkt het 
evangelieverhaal over de Em-
maüsgangers. Het thema is 
overal: ‘Gaan waar geen we-
gen gaan.’ en er zullen per-
soonlijke verhalen te horen zijn 
van mensen, die andere wegen 
zijn gegaan. 

Het coronavirus dwingt ons al-
lemaal andere wegen te gaan 
en ook al is dat zo, wij als men-
sen onderweg zoeken in onze 
parochie toch allereerst het 

Licht. De viering – ook in de 
Bernarduskerk – begint om 
10.00 uur en zoals gebruikelijk 
in deze coronatijd wordt aan 
de bezoekers van de viering 
gevraagd zich van tevoren aan 
te melden via het bekende te-
lefoonnummer of emailadres. 
Op zondag 4 oktober zullen er 
geen misintenties zijn. We zul-
len bidden voor onze parochie 
en namen noemen van dege-
nen, die in de week ervoor ge-
storven zijn.   

SOEP & PRAATJE
Eén keer in de 14 dagen op 
dinsdag in Honswyc. De eerst-
volgende keer op 6 oktober om 
18.00 uur, daarna op 20 okto-
ber om 12.00 uur en zo om en 
om in tijd. Vooraf aanmelden 
verplicht via   06 1231 7899 of 
agaath.koers@pknkoudekerk.
nl

ZONDAG 11 OKTOBER 
11.00 UUR

Op zondag 11 oktober is er een 
eucharistieviering in de Ber-
narduskerk waarin pastoor 
Versteegen voorgaat. Muzika-
le begeleiding met o.a. Mevr. 
Anne-Marie de Groot-Wesse-
lingh en Dhr. Mattijs Vijverberg. 
Graag van tevoren aanmelden! 

AANMELDEN VOOR DE 
VIERINGEN EN INTENTIES  

U kunt intenties doorgeven 
en aanmelden voor de paro-
chiekern H.H. Michaël en Ber-
nardus via email: hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl  
of via telefoonnummer 071-
3414210.

U bent hartelijk welkom in de 
tuinen rond de Bernarduskerk
Door de beperkingen in deze 
tijd, wandelen en fietsen we 
meer. We bezoeken geen gro-
te steden of bijzondere plaat-
sen. We blijven in de buurt, 
niet met velen, maar veelal sa-
men en waar nodig op gepas-
te afstand. Als u langs de Ber-
narduskerk komt, zet uw fiets 
even tegen de kerk en wees 
welkom in de tuin. Loop een 
rondje door het bos, kijk eens 
in de voortuin en ga even zit-
ten. De stoelen staan klaar. Het 
is fijn om te horen, dat mensen 

Kledinginzameling van 
Stichting ZoBeRo
Helaas zijn ook voor Stichting ZoBeRo de gevolgen van de 
Corona-crisis zichtbaar en voelbaar. Ons jaarlijkse trans-
port in het najaar 2020 kan vanwege de huidige situatie 
niet plaatsvinden. 

Gezien de onzekerheid over de verschillende grensovergan-
gen, het virus dat weer oplaait en de verantwoordelijkheid 
die we voelen voor onze chauffeurs.  We zien te veel risico’s 
die voor zorgen en onveiligheid kunnen zorgen. Tegelijkertijd 
voelen we, juist nu, de nood om onze broers en zussen daar 
te ondersteunen. U zult begrijpen dat dit geen gemakkelijk 
besluit is geweest. Voorlopig hopen we een transport in het 
voorjaar van 2021 te kunnen organiseren, maar dit is nog van 
het e.e.a. afhankelijk. We hopen daar snel meer over te weten. 

Ook willen we laten weten dat de keet aan de Zegwaartse-
weg in Benthuizen, waar kleding ingezameld kon worden, 
gesloten is. De kleding mag vanaf heden gebracht worden in 
Moerkapelle aan de Bredeweg 22, op het voormalig terrein 
van Blonk. Dit kan iedere eerste zaterdag van de maand tot en 
met december, 's ochtends tussen 9 en 11 uur. Wat we vragen 
is kleding, linnengoed, gordijnen en schoenen.  
  Dit alles schoon en heel!!
Om de financiën te ondersteunen is een gift van harte wel-
kom op NLRABO0325944776 onder vermelding van trans-
port 2021. Wanneer er teveel kleding binnen komt, moeten 
we in verband met de beperkte opslag die ons ter beschikking 
staat, een stop inbrengen. 

Voor informatie kunt u mailen naar info@zobero.nl of 
bellen naar 0793412839.

ook gebruik van deze mooie omgeving maken 
en even de tijd nemen om te genieten en om tot 
rust te komen.  Hartelijk welkom namens onze 
parochiekern HH. Michaël en Bernardus en de 
klus- en tuingroep.

COLLECTE 
Voorlopig mag er in de kerken nog geen col-
lecte gehouden worden tijdens de vieringen. 
Maar ook voor de parochie lopen de vaste las-
ten door. We weten, dat het voor velen, ook fi-
nancieel, een moeilijke tijd is, maar vragen toch 
of u misschien een bijdrage in de collecte wilt 
geven in de collectebus achterin de kerk of als 
u iets wilt overmaken heel graag. Dit kan naar 
NL73RABO0325 9081 68 t.n.v. Parochie Heilige 
Thomas. Hartelijk dank voor alle goede gaven 
die reeds zijn binnengekomen.
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Tony gaat met 
pensioen! 
Maandag 12 oktober is de officiële laatste werkdag bij 
van der Linde mode en lingerie voor Tony Quartel. Zij 
zal dan met pensioen gaan. 

32 jaar is Tony voor ons, de familie van der Linde, werkzaam ge-
weest. De eerste 9 jaar was zij in huis voor schoonmaakwerkzaam-
heden en het oppassen van de kinderen. Daarna heeft Tony 23 jaar 
met veel enthousiasme in de winkel gewerkt. We konden altijd een 
beroep op haar doen. We zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor 
ons gezin, voor de winkel en voor de klanten gedaan heeft! 

Woensdag 7 oktober willen we u als klant 
uitnodigen om haar gedag te komen zeggen, 
dit kan van 9.00 tot 17.00 uur in de winkel. 

Spring Talentbege-
leiding voor peuters
Na de herfstvakantie start Cilleke van Gijzen met een groepje ‘Peuterspring’.  Peu-
ters met een ontwikkelingsvoorsprong  leren hier met elkaar en van elkaar tijdens 
ochtenden die speciaal voor hen uitdagend zijn. 

Cilleke van Gijzen (53) heeft 
jarenlange ervaring als jeugd-
hulpverlener. Maar bij haar ei-
gen zoon duurde het lang voor-
dat zij begreep hoe het kon dat 
hij in zijn ontwikkeling van 
jongs af aan voorliep op andere 
kinderen, maar op school steeds 
minder motivatie liet zien voor 
‘het schoolse leren’.    
“Uiteindelijk ben ik me gaan 
verdiepen in hoogbegaafdheid  
en hoe je je kind daarin het bes-
te kunt begeleiden en ruimte 
geven. Om ook andere hoogbe-
gaafde kinderen en hun ouders 
te kunnen ondersteunen met 
mijn ervaringen heb ik een spe-
cialistische opleiding tot talent-
begeleider gevolgd.”

Hoogbegaafdheid
Cilleke: “Over wat hoogbe-
gaafdheid is bestaat vaak onbe-
grip en soms ook onjuiste op-
vattingen. Het zijn lang niet 
altijd de kinderen die op school 
opvallen door hun goede cijfers. 
Hoogbegaafde kinderen kijken 
anders naar de wereld dan an-
dere kinderen en het standaard 
schoolaanbod past vaak niet vol-
doende bij wat zij nodig heb-
ben.  Zij worden er onvoldoen-
de door uitgedaagd en krijgen, 
als er niet goed met hun ‘an-
ders zijn’ wordt omgegaan, al 

snel het idee er niet bij te ho-
ren. Ze zijn ook erg kritisch over 
zichzelf en anderen. De combi-
natie van deze (en meer) fac-
toren leidt er vaak toe dat juist 
deze begaafde kinderen vastlo-
pen op school en negatief over 
zichzelf gaan denken.  De juf 
zei eens over één van mijn jon-
gens ‘hoe kan dat nu dat zo’n 
slim kind zulke domme dingen 
doet?’ Die reactie geeft volgens 
Cilleke goed weer hoe de bui-
tenwereld hoogbegaafde kinde-
ren vaak ervaart.  Inzicht geven 
in hoe voor het kind construc-
tief om te gaan met deze ogen-
schijnlijke tegenstrijdigheid is 
waar zij voor staat. 

Spring Talentbegeleiding 
en ukIQ 
Cilleke is, na afronding van de 
opleiding tot talentbegeleider, 
gestart met haar eigen adviesbu-
reau ‘Spring Talentbegeleiding’.  
Zij zet zich graag in om ouders, 
professionals, onderwijs en ge-
zondheidszorg  te adviseren en 
te ondersteunen in het leren 
herkennen van hoogbegaafd-
heid en hier zo goed mogelijk 
op te kunnen inspelen. Daar-
naast coacht zij kinderen. Cil-
leke: “Inmiddels is er gelukkig 
steeds meer kennis en expertise 
over hoogbegaafdheid en weet 

ik dat deze kinderen, als ze al 
vroeg de juiste begeleiding krij-
gen en om kunnen gaan met ge-
lijkgestemden, veel beter in hun 
vel komen te zitten en hun ta-
lenten optimaal kunnen leren 
ontwikkelen. Dat is goed voor 
een gezond en stevig zelfbeeld. 
En daarmee kun je het beste al 
beginnen als ze peuter zijn.”  
Sinds kort is Cilleke licentiehou-
der bij de landelijke organisatie 
‘ukIQ’. Eén van de oprichtsters 
van deze  organisatie, Lilian van 
der Poel-Schippers, heeft Cille-
ke  tijdens haar opleiding al ge-
inspireerd als voorvechtster van 
de vroegsignalering en begelei-
ding van peuters met een ont-
wikkelingsvoorsprong. Meer in-
formatie over de opzet en het 
‘waarom’ van de peutergroepen 
is te vinden op de website ukiq.
nl.  
 
PeuterSpring
Als een kind vastloopt en er is 
een vermoeden van hoogbe-
gaafdheid, dan is goede bege-
leiding essentieel. Heeft u een 
vermoeden van hoogbegaafd-
heid bij uw peuter, dan kunt u 
samen met Cilleke onderzoeken 
of deelname aan de groep ‘Peu-
terspring’ past. Vanuit  Spring 
Talentbegeleiding start zij in ok-
tober met de 1e groep, een se-
rie van 6 bijeenkomsten, voor 
maximaal 4 peuters op de vrij-
dagochtend.  Locatie: Dorps-
huis Hazerswoude-Rijndijk, Jo-
seph Haydnlaan 5. De kosten 
daarvoor bedragen in totaal  € 
150,=.  Er wordt vooraf in een 
uitgebreid gesprek met ouders 
altijd eerst gekeken of er moge-
lijk sprake is van een voorsprong 
en daarna of het groepsaanbod 
passend zou kunnen zijn.  

Informatie
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Cilleke van Gij-
zen via info@springtalentbege-
leiding.nl, of bel 06-48444392 
(Spring Talentbegeleiding). Op 
facebook kunt u de bedrijfspa-
gina vinden van Spring Talent-
begeleiding.  Achtergrondinfor-
matie over peutergroepen staat 
op ukiq.nl.  
 

Cilleke van Gijzen

“Ommetjes mogen weer”
Zondag 4 oktober bij Theetuin ‘t Woutje

Zondag 4 oktober mag het 
weer, dan is er weer Omme-
tje. Dit keer zijn we te gast bij 
Theetuin ’t Woutje te Hazers-

woude Dorp ((Burgemeester 
ten Heuvelhofweg). 

Inloop vanaf 10.00 uur, start 

activiteiten: 10.30 / 13.00 uur. 
Natuurlijk verwachten we dat 
iedereen zich houdt aan de 
richtlijnen van het RIVM. We 

bieden de volgende activiteiten 
aan:
☛ Wandelen: Circa 6 km / 14 

km / 20 km.
☛ Fietsen: Circa 20 km en 50 

km.
☛ Skeeleren: (Circa 6 km )
☛ Scootmobiels: (Circa 6 km)

Bij aanvang activiteit ontvangt 
u koffie/thee en u krijgt een 
stukje fruit mee voor onderweg. 
Plastic flesjes water gaan we niet 
meer aanbieden (i.v.m. milieu).

Na afloop kunt u heerlijk genie-
ten van de speciale Ommetjes 
aanbiedingen: Soep met een 
broodje kaas van € 6,50 voor € 

5,00 / Portie bitterballen (10 
st) van € 6,50 voor € 5,00

De prijzen zijn ook iets gewij-
zigd:
Met Actief pas:  
€ 3,-- per persoon.
Met Wandelpas: 
€ 4,-- per persoon.
Zonder pas:  
€ 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden 
(mits aan de lijn) gratis.

Ommetje is mede mogelijk 
gemaakt door Bouwer&Officier 

en Albert Heijn van 
Onno Beugelsdijk.
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Buzzwords
Het is sinds enige weken usance over ‘influencers’ te spreken... 
Het is duidelijk dat men - de schoorsteen moet roken - perso-
nen die ons gedrag zouden (kunnen) beïnvloeden, in talkshows 
een ruim podium wil geven. En dan schuiven er onnozele meis-
jes, puberale macho’s en activistisch doorgeschoten malloten 
aan bij het gezelschap van de altijd-op-klinkende-kijkcijfers-be-
luste-scherm-elite. Ze krijgen - vaste prik - aandacht van de intus-
sen steeds meer verloederende talkshowindustrie en kunnen daar 
hun ‘uhh, nou ja, weet je, best wel eigenlijk, niet-zo-serieus-be-
doeld... kortom hun kletsmajorenjargon uitventen. Het is te gênant 
voor woorden vast te moeten stellen hoeveel podia het onnozele 
deel van Nederland geboden wordt.
‘Best wel’... de onnozele-kul-koek van de laatste twintig jaar: ‘ik 
begrijp best wel, ik snap best wel, het is overigens best wel, we 
zouden best wel kunnen overwegen, het zou best wel kunnen ge-
beuren....’ en ga zo nog maar een paar uurtjes... prietpraat door.
Natuurlijk weet ik ‘best wel’ dat je tolerant moet zijn tegenover de 
domheidsmacht die onze beschaving - vrijheid van meningsuiting 
- al eeuwenlang met zich meetorst, maar op een gegeven moment 
moet je toch tegen dat peloton gestoorden zeggen: ‘nu even op-
zouten met dat etalereren van die geborneerde ideeën van jullie, 
met dat continue uit je nek kletsen!’ Als een deskundige virologe 
in een toch redelijk goed bekeken tv-programma in debat moet 
gaan met een stel blagen die van toeten noch blazen weten... in-
derdaad, dan zijn we diep gezonken. 
Tegels lichten...gedegen onderzoeksjournalistiek; natuurlijk... er 
zijn nog steeds journalisten en presentatoren die hun vak verstaan. 
Ik noem Woodward en Bernstein (nog bekend van het héééél 
lang geleden Watergateschandaal) en de Nederlandse toppers: 
Jan Kleinnijenhuis (Panama Papers, Toeslagenaffaire Belastingdi-
enst) en Jeroen Smits (De Prooi over de ABN-AMRO en Het Dra-
ma Ahold). Trouwens, laten we de diverse misdaadjournalisten 
ook niet onderschatten. Stuk voor stuk lieden aan wie je wat ‘over’ 
kunt laten. Daar steken de presentatoren van de diverse (amuse-
ments?) talkshows schril bij af.
Gedegen journalistiek vereist echter gedegen aandacht: je moet 
artikelen (of documentaires) van een paar duizend woorden áán-
durven. De daarvoor aan te boren moed blijkt niet altijd aanwezig 
te zijn. Het is bij bepaalde landelijke dagbladen al gewoonte de 
teksten van de voorpagina’s samen te vatten in een apart kadertje... 
een veeg teken. Daarbij komt nog dat het onderwijs in ‘begrijpend 
lezen’ naar verluidt op een laag pitje staat. Als je weet dat commer-
ciële instanties hulp aanbieden inzake leesonderwijs, hóór je de 
alarmbellen klinken. Kan je het ontbreken van rekenvaardigheid 
nog razendsnel compenseren met listig gebruik van de iPhone, 
met taalvaardigheid ligt dat toch een ietsepietsie anders.
Verantwoord leesonderwijs kan slechts gedijen als er sprake is 
van concentratie. En die concentratie wordt in de maatschappij 
(onderwijs?) regelmatig stiefmoederlijk toegepast. Het impulsief 
reageren is trendy en het hanteren van valide argumenten is - naar 
men zegt - slechts voorbehouden aan muggenzifters. Ja, zo lust ik 
er nog wel een paar.
Influencers... aanvankelijk lieden die je koopgedrag willen beïn-
vloeden. Nu, zielenpieten die de pretentie hebben je waanideeën 
aan te kunnen smeren. BN’ers, trendsetters, influencers... ‘ga maar 
rustig slapen, wij we-ten wel wat goed voor je is...’, lazer toch op!

Wist

CursiefjeIngezonden bijdrage

Webinar N207 Z en H-Dorp : niet luis-
teren, nadenken, bezinnen en bijsturen 
Niet bestaand 
probleem “oplossen”, 
bestaande vergroten 
Het Provinciale ‘We-
binar‘ van 23 septem-
ber moet kapitalen ge-
kost hebben, net als 
de adviesbureaus. Om 
een suggestie van be-
trokkenheid van bur-
gers te kunnen aanto-
nen die de wet eist. Een 
klein aantal burgers 
kreeg een link naar een 
website waarop enkele amb-
tenaren o.l.v. een gesprekslei-
der voor de zoveelste keer met 
vage algemeenheden, dure 
plaatjes en video‘s probeerden 
de kijker/toehoorder te over-
tuigen. Hun toelichting en en-
kele video’s maakten duidelijk 
dat er niets gedaan is met alle 
inbreng van burgers en hun 
verenigingen. “Beter Bereik-
baar Gouwe“ is eigenlijk een 
duur verpakte prullenmand 
waarin de onderbouwde alter-
natieven voor de N207 Z wor-
den gestopt (na 2050).
 
De plannen voor Hazerswou-
de-Dorp trekken het ergst 
denkbare spoor van vernie-
ling in het Dorp om te kunnen 
zeggen dat de huidige kruising 
met de N209 een tikkie wordt 
ontlast om nog meer door-
gaand verkeer over de Ge-
meneweg te kunnen persen. 
Terwijl iemand met gezond 
verstand die de lokale situatie 
kent goedkopere en betere al-
ternatieven kan noemen, zelfs 
zonder tunnel dan dit ver-
keerskundige gedrocht. Maar 
naar inwoners van het Dorp 
luistert de Provincie al hele-
maal niet.

Digitale vragen zonder 
antwoord en controleerbare 
opslag of beantwoording. 
Je mocht vragen invoeren, 
waarop doorgaans een al-
gemeenheid als antwoord 

kwam of de mededeling dat je 
later antwoord zou krijgen. De 
show van een uur ging verder, 
dus kiezen tussen vragen stellen 
of luisteren/kijken. Het laatste 
kon je als actieve burger er wel 
bij doen, want alles was “opge-
warmde prak” in een dure pan.
 
Geen enkel cijfer, aantoon-
baar onjuiste, vage “onder-
bouwing“ 
Als je na 8 jaar niet verder komt 
dan “iedereen kan zien dat het 
steeds drukker wordt op de we-
gen, daarom moeten we han-
delen” en geen cijfer ter onder-
bouwing noemt, weet en geeft, 
wat denkt de toehoorder dan?  

Als je desgevraagd geen ant-
woord hebt op de vraag wat 
Boskoop er beter van wordt met 
de files op de Zijde, met welk 
knelpunt ben je dan 8 jaar be-
zig geweest? Waarom honder-
den miljoenen uitgegeven aan 
enorme ongebruikte bruggen 
en niets gedaan aan de files op 
de Zijde en de N209? 

Als verkeerskundigen van “Het 
Molenberaad” met keiharde cij-
fers uit hetzelfde rekenmodel 
waarmee de Provincie laat reke-
nen, aantonen dat er geen spra-
ke is van steeds drukker worden 
en met keiharde cijfers alterna-
tieven op tafel leggen waarmee 
je de voor iedere burger zicht-
bare knelpunten oplost en je 
weerlegt dat niet maar negeert 

het. Wat moet de belastingbe-
talende burger dan van de po-
litiek verantwoordelijken en 
hun het woord voerende amb-
tenaren denken?  

Als voor Hazerswoude-Dorp 
een plan wordt gepresenteerd 
met een cijfermatige onder-
bouwing waar veel cijfers aan 
ontbreken, maar door iede-
re inwoner met enige kennis 
van zaken als uiterst schadelijk 
voor de inwoners wordt afge-
wezen omdat je nauwe straat-
jes vult met levensgevaarlijk 
verkeer en je komt rustig terug 
met hetzelfde plan? Met als 
enige argument dat er dan wat 
minder verkeer uit de Dorps-
straat de Gemeneweg op wil? 
Terwijl er zelfs zonder tun-
nel en 2 extra rotondes al be-
tere alternatieven zijn? Mag de 
burger die er dagelijks gebruik 
van maakt dan denken dat be-
stuur en ambtenaren van de 
Provincie niet in staat zijn om 
het werk te doen waarvoor ze 
worden betaald? 

De afspraken met Provinciale 
Staten en Gemeenteraad wor-
den in geen enkel opzicht na-
gekomen. Verrichten ze wel 
hun controlerende taak om 
vast te stellen of amendemen-
ten en moties worden uitge-
voerd? 

Robert Hagendoorn  
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Laatste buitenles LXR 
training bij Sportschool!
Afgelopen week was onze laatste week van de 
buitenlessen. Wat hebben we een super maanden 
gehad en konden wij onze groepslessen heel goed 
en veilig aanbieden. 

Daar het de laatste buiten-les was, werd het gegeven met een  
thema, nl.: In Aprés-ski kledij. Dat was te zien; iedereen was 
prachtig kostuum ge- of verkleed! Zelfs de Sint met twee 
Roetpieten waren van de partij!

Het hele team van Sport2Bfit heeft genoten van ieders en-
thousiasme. Daarom: Alle deelnemers hartelijk danken voor 
hun begrip en flexibiliteit. Alle deelnemers hebben weer la-
ten zien dan ook sporten kan met de huidige coronamaatre-
gelen. Chapeau!

Vanaf 29 September worden de groepslessen weer binnen 
geven. Ook hier zullen deze weer onder de maximale veilig-
heid gegeven worden; dit betekent minder grote groepen en 
wisseltijden tussen de lessen in. Ook hier moeten de deelne-
mers de regels in acht nemen, teneinde de lessen veilig trai-
ning te kunnen uitvoeren. De afzuiging in de zaal is tiptop 
in orde en er is periodiek verversing door de gefilterde buitenlucht. 
Kortom: De RIVM regels worden in acht genomen.   Wat is eigen-
lijk LXR?

LXR is een functionele training, die is gemaakt om je energielevel 
een enorme boost te geven. Niets geeft je zoveel energie als een ste-
vige workout. LXR is beslist geen toverdrankje, maar een ‘eLiXeR’ 
van traditioneel keihard werken.
LXR is de enige training welke functionele krachttraining combi-
neert met mobility. Dit maakt LXR een unieke, high-end training. 
Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘SAND-
BAG’. 

In een training van 45 minuten komen alle functionele basics aan 
bod: squats, lunges, pushing, pulling en rotations. Een cool down 
na de workout met LXR mobility. Mobility is een perfecte manier 
om snel te herstellen van de LXR workout. In een stretch flow wor-
den de  spieren die met de foam roll is gemasseerd voor optimale 
flexibiliteit en een sneller spierherstel.
Om het beste uit jezelf te halen is het belangrijk dat de outfit je 
niet belemmert in je bewegingsvrijheid. Jouw outfit moet ademen, 
want dat zorgt namelijk voor een goede temperatuur- en vochtre-
geling tijdens deze high intensity training. Een goede voorberei-
ding is het halve werk bestel daarom hieronder direct jouw outfit 
of de juiste materialen.

Lijkt het je wat om deze intensieve training een keer uit te probe-
ren? Neem gerust contact op met de sportschool Sport2Bfit aan de 
Rijndijk. Je bent van harte welkom.

ZONNIG 50+ EEN-
DAGSTENNISTOERNOOI 
Vrijdag 18 september, was alweer de tweede open één-
dagstennistoernooi voor 50+ bij Benthuizer TennisClub.

Deelnemers streden om de eerste plaats in 3 schema's gemengd 
dubbel 7 en Heren Dubbel 7 en Heren dubbel 8. Er deden 26 ten-
nisspelers mee en die genoten van een heerlijke mooie dag en een 
lekkere lunch.
De volgende deelnemers zijn tot winnaars uitgeroepen:
GEMENGD DUBBEL 7 Ellen Hoogenes - Hans Hoogenes
HEREN DUBBEL 7 Dako van der Gaag - Paul Hoogenboom
HEREN DUBBEL 8 Fedor Volborth - Martin Zuidersma
BTC wil de organisatoren, vrijwilligers, deelnemers en de sponso-
ren aannemingsbedrijf van der Meer uit Benthuizen en Sport 2000 
Zoetermeer, hartelijk bedanken voor de mooie wedstrijden en de 
gezelligheid op het terras en na het toernooi.
BTC nodigt alle tennissers in de regio van 50+ uit om zich in te 
schrijven voor 1 van de volgende Van der Meer 50+ dagtoernooien 
die worden georganiseerd bij Benthuizer TennisClub. De data zijn 
23/10, 20/11 en 18/12.

Inschrijven kan via de website www.btcbenthuizen.nl.
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Ingezonden brief/Open brief aan gemeentebestuur

Betreft: Klacht – Project: wonen op het 
3e veld van de Hazerswoudse Boys
in Hazerswoude-Dorp
Geachte meneer/ mevrouw,

Bij deze willen wij namens de gehele Burgemeester Warnaarkade een formele klacht indie-
nen tegen het project ‘wonen op het 3e veld van de Hazerswoudse Boys in Hazerswoude-
Dorp’. 
Tot onze verbazing lezen wij in de krant dat er woningen gaan komen op de sportvelden 
achter onze woningen. Er volgt een bewonersbijeenkomst op 1 juli j.l. op uitnodiging van 
Habeko Wonen (op 24 juni j.l. in de brievenbus). Tijdens deze bijeenkomst krijgen we een 
eerste impressie van de nieuwbouwplannen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Bij de bijeenkomst blijkt dat in detail is uitgetekend hoe de woonwijk wordt vormgegeven. 
Op 22 juli j.l. ontvangen wij het verslag van Habeko Wonen over deze bijeenkomst. In het 
verslag is de bijeenkomst van 1 juli j.l. opgewaardeerd tot participatiebijeenkomst ten be-
hoeve van het participatieproject. Dit is anders dan vooraf aangegeven. Daarnaast staan er 
onjuistheden in het verslag en is door de manier waarop de bijeenkomst is vormgegeven 
onvoldoende mogelijkheid geweest tot participatie en inbreng uit de buurt (zie bijlage 2 
met input op dit verslag). De bijeenkomst werd laat aangekondigd vlak voor een vakantie-
periode. In verband met Covid- 19 werd deze bijeenkomst een inloopavond waarop je per 
huishouden de plannen mocht bekijken. Bewoners werden overdonderd door de grote mate 
van detail die tijdens deze bijeenkomst werd gegeven. Aan de bewoners werden de plan-
nen getoond alsof zij toekomstige bewoners waren van deze wijk in plaats van omwonen-
den. Vanuit Habeko Wonen, de Gemeente Alphen aan den Rijn en de Hazerswoudse Boys 
waren gezamenlijk veel personen aanwezig, waardoor er weinig in te brengen viel als los 
huishouden tegen de delegatie aan de andere kant. Zoals ook uit het verslag blijkt, waren er 
8 personen aanwezig tegenover steeds een beperkt aantal bewoners. Aangezien deze eerste 
bijeenkomst in de vakantieperiode viel, was er eerder geen gelegenheid voor de buurt om 
met elkaar te overleggen. 

Op 1 september j.l. volgt er een tweede informatiebijeenkomst op het verzoek van de bewo-
ners aan de Burgemeester Warnaarkade. Daar blijkt, vanuit de toelichting van architect Frank 
Buitelaar (ingehuurd door Habeko Wonen), dat er niets is gedaan met de input die door de 
bewoners geleverd is op het inhoudelijke ontwerp van de nieuwbouwwijk. Wij zijn erg on-
tevreden over de manier waarop dit is aangepakt en de manier waarop er met ons gecom-
municeerd is in dit project. 
In het dorpsplan dat door de Gemeente Alphen aan den Rijn is opgesteld over Hazerswoude-
Dorp staat helder opgenomen: ‘’Behoud van de betrokkenheid van de inwoners, de kwa-
liteit van het openbaar gebied verbetert en maatschappelijke voorzieningen blijven be-
staan. Effectieve en efficiënte communicatie binnen het dorpsnetwerk.”
Naar ons idee wordt deze dorpsvisie absoluut niet nageleefd. Er is sprake van onduidelijke en 
onvoldoende communicatie. Na de bijeenkomst van 1 september konden we voor het eerst 
met elkaar afstemmen over de plannen. Vandaar ook onze uitgestelde reactie. 

Wij delen de visie van de Gemeente Alphen aan den Rijn niet om een woonwijk te plaatsen, 
waarmee het dorpse karakter wordt beschadigd. Het snippergroen en de bijbehorende bo-
men worden opgeofferd voor parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zullen direct aan onze 
erfgrens geplaatst worden, waardoor bewoners van de nieuwe wijk vanuit hun auto recht-
streeks in onze achtertuin kijken, wat onze privacy sterk aantast. Wonen aan de Burgemees-
ter Warnaarkade is een oase van rust en dat willen we uiteraard graag behouden.

De gekozen locatie voor een nieuwbouwwijk, grenst aan het polderlandschap wat toeristen 
naar ons dorp trekt. Tevens is de locatie midden in een recreatiegebied met sportaccommo-
daties, kinderopvangcentra en scholen. Juist op deze plek in het recreatiegebied extra wo-
ningen en verkeersdrukte creëren, vermindert de veiligheid van inwoners en de rustige en 
groene omgeving. Bouwen op kleigrond aan de zuidkant van het dorp is naar ons idee een 
veel betere optie. Er is daar immers al een ontsluiting via de rotonde bij de brandweerkazer-
ne naar de Middelweg, meer ruimte voor meer huizen en minder onderhoud door minder 
kans op bodemdaling. Door een rondweg zuid aan te leggen tussen de brandweerrotonde 
en de Middelweg, wordt verkeer richting de Voorweg en Boskoop om het dorp heen geleid. 
Dorpstraat – oost en het kruispunt worden dan ontlast en daarnaast is er ontsluiting van een 
nieuwe woonwijk, zoals Plan-Zuid aan de westkant, maar dan met een Omleidingsweg. De 
Voorweg, Middelweg en een eventuele nieuwe rondweg, zijn buitenwegen. De Dorpstraat 
en Gerelaan (met bijbehorende Gerebrug) zijn smalle straten in woonwijken en dus niet ge-
schikt voor doorgaand verkeer. 

Wij vragen u om bijgevoegd schrijven in ogenschouw te nemen voorafgaand aan het besluit 
in de gemeenteraad en adviseren de gemeenteraad sterk om geen woningen te bouwen op 
het 3e veld van de Hazerswoudse Boys in Hazerswoude-dorp.

Met vriendelijke groet,
De bewoners van de Burgemeester Warnaarkade

ROTARY RIJNWOUDE: INSPIRATIE DOOR PARTICIPATIE 

Gratis lezing  
26  oktober 2020:

 
Kunstmatige Intelligentie:
Kans of bedreiging?
   Is er sprake van robotisering?
   Wat merken we er nu al van? 
   Wat gaat er nog meer gebeuren? 
   Moet je er bang voor zijn?

Rotarians ontmoeten elkaar iedere week voor vriendschap en in-
formatieve programma’s die betrekking hebben op actuele onder-
werpen van zowel lokaal als mondiaal belang. Rotary Rijnwoude 
deelt graag kennis en verzorgt dan ook al vele jaren interessante le-
zingen voor jong en oud, die gratis toegankelijk zijn.
  

Op maandag 26 oktober 2020 
zal drs. Daan de Koning, 
programma assurance adviseur 
bij het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid u meenemen in de 
wereld van de 
Kunstmatige Intelligentie.
Hij is opgeleid als econometrist 
en al vele jaren werkzaam als 
management consultant bij IT 
bedrijven en later diverse over-
heidsorganisaties waar hij tal van 
projecten heeft uitgevoerd.

De lezing vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15,
te Koudekerk aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 
19.30 uur. Verwacht einde circa 21.30 uur. U kunt gratis parkeren 
naast de kerk.
Vanwege de maatregelen als gevolg van het Coronavirus zijn wij 
genoodzaakt gebruik te maken van een reserveringssysteem. Aan-
melding per e-mail via lezingen@rotaryclub-rijnwoude.nl is 
verplicht. U ontvangt een kopje koffie of thee bij binnenkomst 
waarna u direct naar uw plaats wordt geleid. Er zal geen pauze zijn. 

Wij kijken uit naar uw komst! 

Filmavond met 
Vertoning van 
de film ‘Gifted’ 
Op donderdag 1 oktober om 20.00 uur wordt de film ‘Gifted’ 
vertoond in de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat 15 in Kou-
dekerk. Toegang is € 5,00 en vooraf aanmelden is verplicht in 
verband met de geldende beperkingen. 

De film ‘Gifted’ vertelt het verhaal over de alleenstaande Frank Ad-
ler, die met zijn vrolijke, hoogbegaafde nichtje Mary woont. Mary’s 
moeder Diane was een hoogbegaafde wiskundige die zelfmoord 
pleegde toen Mary een half jaar oud was.

Sindsdien zorgt Frank voor Mary.  Buurvrouw Roberta, Mary’s bes-
te vriendin, helpt hen de dagelijkse sleur te doorbreken. Aan dit ge-
lukkige bestaan dreigt een einde te komen als Franks moeder Eve-
lyn de bijzondere gaven van haar kleinkind opmerkt en haar naar 
een school voor hoogbegaafde kinderen wil sturen. Omdat Frank 
bang is dat Mary hierdoor van haar gelukkige kinderjaren beroofd 
zal worden, barst er een gespannen strijd los over de vraag wie het 
voogdijschap moet krijgen.

Aanmelden bij Agaath Koers, tel. 0612317899 of via 
agaath.koers@pknkoudekerk.nl
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Tweede bodemonderzoek aardwarmte 

Hoe moeilijk het ook is, hou vol

WEEK 40 
30 september 2020

Van eind september tot eind oktober 2020 vindt er 
in het noordoostelijk deel van de gemeente Alphen 
aan den Rijn een onderzoek plaats naar de moge-
lijke winning van aardwarmte. Half september 
vond er al een eerste onderzoek in onze gemeente 
plaats. Bewoners en bedrijven in de directe 
omgeving van de werkzaamheden (in een straal 
van driehonderd vierkante meter) ontvangen thuis 
een brief van de aannemer die de werkzaamheden 
gaat verrichten. Zij krijgen deze brief vlak voor de 
start van de werkzaamheden. De planning kan 
namelijk nog veranderen bij slecht weer en is 
daarom lastig voorspelbaar.

Wat is aardwarmte?
Door de verbranding van brandstoffen als olie, kolen en 
aardgas ontstaat CO2-uitstoot. Dit zorgt ervoor dat de 
aarde opwarmt. Daarom willen we de uitstoot van CO2 
flink verminderen. Een duurzamere keuze is het gebruik 
van aardwarmte, maar wat is dit precies? Diep in de onder-
grond van onze aarde bevindt zich warm water. Dit warme 
water kunnen we gebruiken om huizen, kantoren en 
bedrijven te verwarmen. We pompen het water op, 
verwarmen er onze huizen mee en na gebruik brengen we 
het afgekoelde water weer terug in de aarde waar het van 
nature weer opwarmt. Aardwarmte is dus een constante 
en duurzame bron van energie. Glastuinbouwers maken 
hier al veel gebruik van.

Landelijk onderzoek
Om inzicht te krijgen in de landelijke mogelijkheden van 
aardwarmte heeft het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat opdracht gegeven tot een onderzoek. Het doel 
van dit onderzoek is om te bepalen waar de diepe bodem 
in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van 
aardwarmte. Deze gegevens kunnen wij als gemeente 
Alphen aan den Rijn later weer gebruiken voor 
vervolgstappen. 

Wat merken omwonenden van het onderzoek?
Het onderzoek maakt gebruik van geluidsgolven, die de 
bodem in worden gebracht. Hierdoor kan in de directe 
omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij is het 
ook mogelijk om lichte trillingen te ervaren. De bewoners 
en bedrijven in de directe omgeving krijgen altijd vooraf-
gaand aan en tijdens de werkzaamheden informatie over 
wat het onderzoek voor hen betekent.

Onderzoeksgebied
De onderzoekslijn loopt vanaf Langeraar en Ter Aar 
richting de Noord/Oostzijde van Alphen aan den Rijn. Hier 
komt deze rechts van de Ridderbuurt, ter plaatse van Park 
Zegersloot, de gemeente Alphen aan den Rijn binnen. 
Vervolgens gaat deze verder in zuidelijke richting over het 
golfterrein en langs de Coupépolder naar het zuiden 
richting het Boskoopse sierteeltgebied. Zie de afbeelding.

Aangepaste 
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen 
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg 
druk aan de telefoon.

Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit. 
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u 
alle details over onze dienstverlening, openingstijden 
en contactmogelijkheden.

Volg ons ook via: 
https://www.alphenaandenrijn.nl

Lees het gemeentenieuws op:  
https://www.allesinalphen.nl

of op Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of Linkedin: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

In de afgelopen weken en dagen loopt het aantal corona-
besmettingen hard op, ook in de gemeente Alphen aan 
den Rijn. Dat is slecht nieuws voor iedereen. Niemand wil 
terug naar de situatie van begin dit jaar. Om dat te voor-
komen, is het belangrijk dat we ons aan de bekende maat-
regelen houden. We weten allemaal hoe moeilijk dat soms 
is, maar laten we het tóch doen, juist nu. Alleen met 
elkaars hulp en oplettendheid kunnen we de zorg, de 
economie en het onderwijs overeind houden. 

Na de zomer hoopten we met z’n allen dat het misschien 
wel zou meevallen. Voorzichtig pakten we de draad weer 
op, blij met iedere kleine stap die we konden zetten. Ik 
zag hoe inwoners, jong en oud, echt hun stinkende best 
deden om afstand te houden, maar ook hoe lastig dat op 
sommige momenten was. Zelf voel ik dat ook. Het is zo 
verleidelijk om het gewone leven te leiden met alle 
contacten die daarbij horen. Om mijn ouders of onze 
uitwonende dochters een knuffel te geven. Om toch dat 
feestje te vieren dat al zo lang is uitgesteld. Alleen: het 
kán nu niet. We moeten alert blijven op die anderhalve 
meter, ook al voelt die afstand soms zo groot dat je ‘m 
liever vergeet. 

Maar hoe begrijpelijk ons ongeduld ook is, laten we er niet 
aan toegeven. Laten we juist nu alert blijven, zodat de 
mensen in de zorg hun belangrijke werk kunnen blijven 
doen. Laten we volhouden, zodat de scholen, de vereni-
gingen en de horeca open kunnen blijven. Laten we thuis-
werken, hoezeer we onze collega’s ook missen, en zo de 
bedrijven steunen die knokken voor hun voortbestaan. En 
laten we vooral voorzichtig zijn, voor onszelf en voor 
elkaar, zodat het grote verdriet van zovelen voor anderen 
bespaard kan blijven. 

De coronacrisis raakt iedereen. Dat is bij deze tweede golf 
niet anders dan bij de eerste. Door nu vol te houden, 
kunnen we erger voorkomen. Ik hoop meer dan ooit dat 
die boodschap bij u binnenkomt. De einddatum is nog niet 
in zicht, maar laten we elkaar blijven steunen, zolang als 
het duurt. Ik reken op u, zoals u op mij en mijn collega’s 
mag rekenen.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester Liesbeth Spies 
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Uitgaven: € 364.476.000

Begroting 2021 Alphen aan den Rijn
De gemeentelijke begroting 2021 laat zien dat de gemeentefinanciën op orde en in 
balans zijn. Door het stringent begrotingsbeleid heeft de gemeente financieel een 
goede buffer opgebouwd om alle plannen uit te voeren uit het coalitieakkoord 
‘Alphen aan den Rijn: Een Groene stad met Lef! met krachtige buurten en dorpen’. 
Hieronder ziet u een overzicht van de begroting met de belangrijkste cijfers. Ook ziet 
u wat dit in 2021 voor u als inwoner betekent. De hele begroting is te lezen op onze 
website www.alphenaandenrijn.nl/begroting.

Inkomsten: € 364.476.000

Ga voor de volledige begroting naar alphenaandenrijn.nl/begroting

OZB 
€ 21.215.000

Rioolrechten 
€ 12.180.000

Afvalstoffenheffing 
€ 13.100.000

Vergunningen en Leges 
€ 1.414.000 
€ 1.928.000

Parkeerbelastingen 
€ 1.819.000

Parkeerinkomsten 
€ 1.652.000

Grafrechten 
€ 1.250.000

Overige belastingen 
€ 574.000

Ontrekkingen aan reserves 
en voorzieningen 

€ 54.923.000

Bijdragen gemeentelijke 
plankosten 

€ 11.000.000

Rente en beleggingen 
€ 9.099.000

Verhuur vastgoed 
€ 6.782.000

Werkzaamheden voor 
derden 

€ 5.009.000

Opbrengsten 
grondexploitaties 

€ 4.444.000

Precariobelasting 
€ 4.119.000

Overige Inkomsten 
€ 8.417.000

Sociaal domein  € 126.924.000
Wet Maatschappelijke Ondersteuning + Jeugdwet 42.765.000
Bijstandsverlening  36.212.000
Samenkracht en burgerparticipatie  25.899.000
Participatiewet  15.622.000
Participatie en Integratie  6.201.000
Wijkteams  225.000

Fysieke Leefomgeving € 48.173.000
Verkeer en Wegen 28.941.000
Groen 8.883.000
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.027.000
Parkeren 3.059.000
Openbaar vervoer 263.000

Bedrijfsvoering € 36.364.000

Stortingen in Reserves € 45.660.000

Economie € 2.381.000
Economische ontwikkeling 1.724.000
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 380.000
Economische promotie 277.000

Financiering en algemene dekkingsmiddelen € 4.599.000
Overige baten en lasten & Treasury 1.809.000
Begrotingsresultaat 1.412.000
OZB 1.378.000

Bestuur € 8.113.000
Bestuurszaken 4.792.000
Burgerzaken 3.321.000

Openbare Orde en Veiligheid € 10.057.000

Onderwijs € 13.300.000
Onderwijshuisvesting 7.937.000
Onderwijsbeleid en LL-zaken 4.604.000
Openbaar Onderwijs 759.000

Sport, Cultuur en Recreatie € 17.082.000
Sport 9.242.000
Cultuur & Media 7.840.000

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting € 16.793.000
Ruimtelijke Ordening en Grondexploitaties 12.277.000
Wonen en Bouwen 4.516.000

Volksgezondheid & Milieu € 35.030.000
Afval 10.944.000
Riolering 10.439.000
Volksgezondheid 7.915.000
Milieubeheer 4.893.000
Begraven 839.000

Van inwoners

€ 55.130.000
Overige inkomsten

€ 103.793.000,00
Van het Rijk

€ 205.551.000

Hoeveel betaal ik in 2021 aan*

OZB bij WOZ-waarde € 286.000 € 274,85

Afvalstoffenheffing 
Eenpersoonshuishouden € 213,84 
Meerpersoonshuishouden € 302,88

Rioolheffing 
Eenpersoonshuishouden € 176,52 
Meerpersoonshuishouden € 241,68

Hondenbelasting 
1e hond € 60,00 
2e hond € 90,60 
Volgende hond € 150,12 
Kennel € 210,24

Was in  
2020:

€ 291,72

 
€ 196,20 
€ 277,92

 
€ 168,12 
€ 230,16

 
€ 59,04 
€ 89,04 

€ 147,48 
€ 206,64

* De definitieve tarieven worden in december 2020 vastgesteld in de belasting- en 
legesverordening.
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Publicaties
Rectificatie
In de Week in Beeld van vorige week was aangekon-
digd dat onderstaand document vanaf 24 
september ter inzage zou liggen. Dit is door 
omstandigheden een week uitgesteld. Hieronder 
treft u de juiste informatie aan. Excuses voor het 
ongemak.

Milieueffectrapportage Omgevingsvisie 
en Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen aan den Rijn maken bekend dat de proce-
dure voor een milieueffectrapportage wordt gestart 
voor de Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn. De 
eerste stap in deze procedure is het opstellen van 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die nu 
ter inzage wordt gelegd.

Voornemen milieueffectrapportage 
De gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een 
Omgevingsvisie. Dit is een document waarin de 
langetermijnvisie van de gemeente op de toekom-
stige ontwikkeling van de gemeente staat. Het 
geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er 
voor Alphen aan den Rijn liggen en op welke manier 
we daarmee om willen gaan. In het kader hiervan 
wordt de procedure van milieueffectrapportage 
(m.e.r.) doorlopen. Deze procedure heeft als doel 
om het milieubelang een volwaardige rol te geven 
in de besluitvorming, en wordt parallel aan het 
omgevingsvisietraject opgesteld. Al tijdens de 
visievorming kunnen voor verschillende scenario’s 
de gevolgen voor de leefomgeving in beeld worden 
gebracht en worden vergeleken met de referentie-/
huidige situatie. In het uiteindelijke milieueffectrap-
port (PlanMER) worden de milieueffecten van de 
voorgenomen activiteiten uit de Omgevingsvisie 
beoordeeld. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De eerste stap om te komen tot een milieueffect-
rapport (PlanMER) is het opstellen en publiceren 
van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De 
NRD kan worden gezien als een startnotitie, waarin 
wordt beschreven wat (reikwijdte) en op welke 
manier (detailniveau) er in de milieueffectrappor-
tage onderzocht wordt. In het beoordelingskader 
zijn de aspecten opgenomen waar in het PlanMER 
de gevolgen voor worden bepaald. Dit zijn met 
nadruk niet alleen milieuonderwerpen - zoals de 
naam van het instrument doet vermoeden -, maar 
een breed scala aan aspecten die worden beïnvloed 
door keuzes in de fysieke leefomgeving.

Advisering 
De gemeente stelt de Commissie m.e.r. niet in de 
gelegenheid om advies uit te brengen over de NRD, 
omdat dit niet verplicht is. Wel raadpleegt de 
gemeente een aantal wettelijk voorgeschreven 
adviseurs en bestuursorganen waaronder de 
provincie Zuid-Holland. De gemeente raadpleegt de 
Commissie m.e.r. wel als het milieueffectrapport is 
opgesteld. 

Wilt u de NRD bekijken?
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER 
Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn ligt van 
donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 
11 november 2020 ter inzage. U kunt de stukken 
op de volgende manier bekijken:
- digitaal via www.overheid.nl
- op papier tijdens openingsuren bij de informatie-
balie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, 
Alphen aan den Rijn. 

Wilt u reageren op de NRD?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen een zienswijze indienen over de NRD. 
Deze zienswijze kunt u sturen naar gemeente 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. het college van burge-
meester en wethouders, postbus 13, 2400 AA, 

Alphen aan den Rijn. U kunt uw reactie ook mailen 
naar omgevingsvisie@alphenaandenrijn.nl. 

Informatieavond
Op dinsdag 6 oktober 2020 is er van 19.00 uur tot 
20.00 uur een informatieavond, waarin we uitleg 
geven over de Omgevingsvisie en de NRD. Vanwege 
de huidige coronamaatregelen wordt deze informa-
tieavond online gehouden. In het artikel ‘Digitale 
informatieavond NRD en Omgevingsvisie‘ in deze 
Week in Beeld leest u hier meer over.

Vervolgprocedure 
Nadat de NRD ter inzage heeft gelegen wordt het 
milieueffectrapport opgesteld, waarbij de inge-
komen zienswijzen worden meegewogen. Het 
uiteindelijke milieueffectrapport wordt gezamenlijk 
met de ontwerp-Omgevingsvisie zes weken ter 
inzage gelegd. Iedereen heeft dan de gelegenheid 
een zienswijze in te dienen. Ook de Commissie 
m.e.r. wordt om advies gevraagd. In de definitieve 
Omgevingsvisie motiveert de gemeente hoe zij is 
omgegaan met de resultaten in het milieueffectrap-
port en het advies van de Commissie m.e.r.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is 
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een 
melding van de activiteiten:

- Romijn Onderhoud en Schilderwerk, Industrieweg 
8D in Alphen aan den Rijn: het oprichten van een 
bedrijf voor de opslag van schildersmaterialen

- Rooijen, Galgweg naast nr. 5 in Hazerswoude-
Dorp: het oprichten van een nieuwbouwloods 
voor werktuigenberging en opslag hooi en stro 
voor agragrisch gebruik

- Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V., 
Hoogeveenseweg 4 in Hazerswoude-Dorp: het 
veranderen van activiteiten door een verbeterd 

Digitale informatieavond NRD  
en  Omgevingsvisie
Tijdens een digitale informatieavond op 6 
oktober informeren we u graag over de 
Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) en de 
Omgevingsvisie. 

Wat is de NDR?
De NRD kan worden gezien als een startnotitie, 
waarin wordt beschreven wat (reikwijdte) en op 
welke manier (detailniveau) er in de milieueffect-
rapportage (m.e.r.) wordt onderzocht. Met de m.e.r. 
toetsen we de effecten op het milieu van de activi-
teiten uit de Omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie staat de langetermijnvisie 
van de gemeente. De Omgevingsvisie geeft aan 
welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor 
gemeente Alphen aan den Rijn liggen en op welke 
manier we daarmee om willen gaan. De Omge-
vingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet die 
op 1 januari 2022 ingaat.

Informatieavond
De digitale informatieavond is een ‘webinar’. U kunt 
vanuit uw eigen huis luisteren en kijken naar een 

presentatie over de Omgevingsvisie en de NRD. U 
kunt vragen stellen en reageren. Het webinar is live 
op dinsdagavond 6 oktober van 19.00 tot 20.00 
uur. Wanneer dit moment u niet uitkomt, kunt u het 
webinar later terugkijken. U kunt zich aanmelden 
voor het webinar door uw naam en e-mailadres te 
mailen naar omgevingsvisie@alphenaandenrijn.
nl met het onderwerp: informatieavond Omge-
vingsvisie. U krijgt dan vooraf meer informatie 
en een link naar het webinar gemaild. Uw e-mail-
adres wordt alleen gebruikt om de details over het 
webinar te mailen. 

Praat mee over de Agenda  
Toegankelijk Alphen aan den Rijn
De gemeente Alphen aan den Rijn werkt 
momenteel aan de Agenda Toegankelijk 
Alphen aan den Rijn, de lokale inclusie 
agenda. In deze agenda staan de actiepunten 
voor de gemeente om ‘meedoen’ voor 
mensen met een beperking te verbeteren. We 
horen graag uw ideeën voor deze agenda op 
dinsdagavond 6 oktober. 

Iedereen doet mee
In Alphen aan den Rijn doet iedereen mee. Toch is 
dat voor inwoners met een beperking niet altijd 
vanzelfsprekend. Met een rolstoel of scootmobiel 
kun je bijvoorbeeld niet overal terecht. Of de 
communicatie vanuit de gemeente is niet voor 
iedereen goed te begrijpen. Ook activiteiten in de 
vrije tijd of sport zijn niet altijd makkelijk voor 
mensen met een beperking.

Digitaal meepraten
In de ‘Week van de Toegankelijkheid’ organiseren 
we op dinsdagavond 6 oktober een digitale bijeen-

komst waar u mee kunt praten. Tijdens dit ‘webinar’ 
kunt u vanuit uw eigen huis luisteren en kijken naar 
een presentatie over de Agenda Toegankelijk 
Alphen aan den Rijn. U kunt vragen stellen, ideeën 
aandragen of laten weten wat u van de agenda 
vindt. We ontmoeten elkaar digitaal, omdat dit 
vanwege de coronamaatregelen niet in het gemeen-
tehuis kan. Het webinar start om 19.00 uur en 
duurt ruim een uur. Wanneer dit moment u niet 
uitkomt, kunt u het webinar later terugkijken. Bij de 
presentatie is een gebarentolk aanwezig. U kunt 
zich aanmelden door uw naam en e-mailadres te 
mailen naar OMMO@alphenaandenrijn.nl met als 
onderwerp ‘webinar inclusie agenda’. U krijgt dan 
vooraf meer informatie en een link naar het webinar 
gemaild. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om 
de details over het webinar te mailen. 
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tuinontwerp met bijpassende overkapping
- Van Vliet Bouw bv, Steekterweg 75D in Alphen 

aan den Rijn: het oprichten van een bouwbedrijf 
met kantoor en werkplaats.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van 
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. 

Bekendmaking Ontheffing geluid (APV)
De gemeente Alphen aan den Rijn het volgende 
besluit genomen: het verlenen van een ontheffing 
van het verbod op het veroorzaken van geluids-
hinder aan Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling 
B.V. in verband met werkzaamheden op Aziëlaan 
601 in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden 
vinden plaats in de periode van 07-10-2020 tot 
08-10-2020 tussen 18:00 uur en 07:00 uur (ook 
gedurende de avond- en nacht). 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon 088 
54 50 000). Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2020247597.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit 
Van 22-09-2020 een bezwaarschrift indienen. 
Stuurt u het bezwaarschrift naar het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen 
aan den Rijn. Aan de behandeling van het bezwaar-
schrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet 
dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening 
wordt verzocht, geldt het besluit pas nadat op het 
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het 
verzoek is griffierrecht verschuldigd. U kunt een 
voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij 
de eerdergenoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een 
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verzoek verwijderen voertuig
Op een parkeerterrein aan de Boomgaard in Koude-
kerk aan den Rijn staat al geruime tijd een zwarte 
BMW met kenteken 47-XX-RB geparkeerd. De 
vrijheid van het verkeer wordt belemmerd omdat 
dit voertuig al geruime tijd ongebruikt en onverze-
kerd geparkeerd staat op een openbaar wegge-
deelte. Wij verzoeken de eigenaar van dit voertuig 
zich binnen één week te melden bij team Toezicht 
en Handhaving, via telefoonnummer 14 0172, óf 
dit voertuig te verwijderen. Als dit niet gebeurt, 
dan verwijdert de gemeente deze aanhangwagen.

Vergunningen
17 tot en met 23 september 2020

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 
0172 of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 7  

tijdelijk plaatsen stacaravan voor recreatie (1 jaar 
en 10 maanden) (V2020/770) 

-  Dorpsstraat 12  
aanleggen nieuwe uitrit (V2020/774) 

Alphen aan den Rijn
-  Toussaintplein 6 

plaatsen uitbouw bovenop bestaande uitbouw 
(V2020/767) 

-  Hooftstraat 116 en 116A  
splitsen woning en bedrijfsfunctie in drie zelf-
standige woningen (V2020/769) 

-  Pijperhof 12  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/772) 
-  Wipmolen 8  

vervangen erfafscheiding (V2020/773) 
-  Oudshoornseweg 76  

kappen boom (beuk) (V2020/775) 
-  Kortsteekterweg 32 C t/m G 

inpandig realiseren tochtportaal en verbreden 
dakkapel (V2020/776) 

-  Pim Mulierstraat 15  
realiseren kozijn zijgevel eerste verdieping 
(V2020/779) 

-  Trappistenlaan 15  
realiseren uitrit voor berging (V2020/780) 

-  A. van Leeuwenhoekweg 28  
aanpassen gevels en dichtzetten binnenterrein 
(V2020/781) 

-  Zuiderkeerkring 194  
plaatsen geluidswerende schutting van 2.20 
meter hoog (V2020/782) 

-  Korenmolen 63  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2020/784) 

Boskoop
-  Sijsjespeer 23  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/771)
-  Noordzijde Koetsveld 17-18, (sectie K, perceel 

1308)  
bouwen bedrijfsruimte (V2020/777) 

-  Burgemeester Colijnstraat 88  
wijzigen hoofddraagconstructie keuken en 
vervangen garagedeuren (V2020/778) 

-  Voorkade 31  
wijzigen voorgevel (V2020/783) 

-  Ridderbuurt 74  
plaatsen uitbouw (V2020/785) 

Hazerswoude-Dorp
-  Jan Steenstraat 22  

plaatsen opbouw op bestaande garage 
(V2020/768) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Ridderhoflaan 5  

vervangen erfafscheiding (V2020/787) 
Zwammerdam
-  Vinkebuurt 108 (sectie F, perceel 4021)  

bouwen woning (V2020/786) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Zuiderkeerkring 243 (18-09-2020)  

gelijktrekken voorgevel en plaatsen 
erker (V2020/743) 

-  Groenoord 117 18-09-2020)  
plaatsen overkapping (V2020/645) 

-  Paltrokmolen 24 (18-09-2020)  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/759) 

-  Grashof 1 (22-09-2020)  
afsluitbaar maken voorkant carport en 
buitenkant bekleden zoals aangrenzende 
schutting (V2020/701) 

-  Ingeland 26 (22-09-2020)  
realiseren dakterras op bestaand dak 
(V2020/649) 

-  Steekterweg 27 (23-09-2020)  
wijzigen uitvoering deuren in geluidsscherm 
(schrappen milieuvoorschriften) (V2020/537) 

-  Pim Mulierstraat 15 (23-09-2020)  
realiseren kozijn zijgevel eerste verdieping 
(V2020/779) 

Boskoop
-  Laag Boskoop 70 (22-09-2020)  

vervangen bestaande opslagloodsen door 
nieuwbouw (V2020/660) 

-  Voorofscheweg (sectie A - perceel 4869) (23-09-
2020)  
realiseren twee appartementen in voormalig 
bedrijfspand (V2020/457) 

Hazerswoude-Dorp
-  Naast Galgweg 5 (sectie I, perceel 88) (18-09-

2020)  
bouwen loods voor agrarisch gebruik 
(V2020/625) 

-  Rietveld 27 (21-09-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor recreatiewoning 
in schuur/atelier (V2020/688) 

-  Loeteweg 6B (23-09-2020)  
vervangen toegangsbrug (V2020/681) 

-  Middelweg 2 (23-09-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor verandering van 
inrichting/activiteiten (V2020/520) 

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de 
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar 
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 1 oktober 2020, raadscommissie Financiën, bestuurlijk en publiek domein, 19.00 
uur (digitaal, live uitzending via de website)

•  Technische toelichting programmabegroting 2021

Donderdag 1 oktober 2020, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein, 20.00 uur 
(fysiek in de raadzaal, live uitzending via de website)

•  Bespreken collegebesluit- en brief initiatief raadslid Bontekoe concept-Vaarwegenverordening
•  Debat Afwegingskader Warmte met korte presentatie en memo met twee aanvullende vragen
•  Bespreken in procedure brengen ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie

Donderdag 1 oktober 2020, informatiemarkten Financieel fit (20.00-21.30 uur) en 
HBO Bidbook (21.45-22.30 uur) (digitaal, live uitzending via de website)

Donderdag 8 oktober 2020, raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek 
domein, 20.00 uur (fysiek in de raadzaal, live uitzending via de website)

•  collegebesluit en -brief Tussenrapportage democratie in veranderende samenleving 2019/2020 en 
eindrapportage raadswerkgroep Lokale democratie

Donderdag 8 oktober 2020, informatiemarkten woningbouwontwikkeling
Veld 3 Hazerswoudse Boys (20.00-21.00 uur) en ontwikkeling Aarhof (21.15-22.45 
uur) (digitaal, live uitzending via de website)

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn. 

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de 
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

Raad vergadert  
tijdelijk deels digitaal

De gemeenteraad vergadert 
tijdelijk digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Avanti dames halen uit, 
heren ten onder
Zaterdag 26 september speelden de landelijke teams thuis. 
In een aangepaste zaalopstelling vanwege corona,genoten 
een aantal supporters van mooi tafeltennis.

Dames 1 liet geen spaan heel van SVE uit Utrecht. De domstede-
lingen werden volledig van tafel geveegd door de sterk spelende 
Avanti heldinnen. Anthia van Wensveen, Christel Petiet en Ruby 
Tangerman hadden haast. Uitslag: 10-0. Door deze briljante over-
winning gaan de dames na 2 wedstrijden aan kop in de 1e divisie.

Heren 1 leed een geflatteerde 2-8 nederlaag tegen de reserves van 
Taverzo. De miljoenenclub van Ruud van Graafeiland,met ingevlo-
gen Spanjaard, bleek op de cruciale momenten net wat doortasten-
der. Olaf Stolwijk kwam tot 1 overwinning en won samen met Ro-
nad Vijverberg het dubbel. In het enkelspel kwamen Vincent Swart 
en Ronald Vijverberg helaas niet verder dan enkele vijfsetters. De 
heren staan na deze nederlaag stijf onderaan in de 1e divisie.

Heren 2 verloor met 2-8 van het sympatieke Red Stars. Edu Lamta-
ra en Bernou Wagenaar wonnen ieder een wedstrijd. Bjorn Pluijm 
had een mindere dag en kwam niet tot scoren. Door deze neder-
laag staat het tweede momenteel op een laatste plek in de 2e divisie.

Toch weer griezelen 
in Benthuizen!

Yes, dit jaar toch een 
Griezelig Benthuizen. 
Een activiteit georga-
niseerd door vrijwilli-
gers en gesteund door 
sponsoren voor alle ba-
sisschoolkinderen uit 
Benthuizen in de leef-
tijd van 4-12 jaar. 

Het is dan wel een aange-
paste versie in verband met 
alle maatregelen, maar fijn 
dat we voor de kinderen iets 
mogen organiseren. 
Meer informatie staat op: 
https://www.bijcreado.nl/
griezeligbenthuizen/

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard (sectie B, percelen 3968, 4691 en 

5111) (18-09-2020)  
bouwen nieuwe bedrijfsruimte (V2020/536) 

-  De Deel 70 t/m 88 (21-09-2020)  
vervangen daken (V2020/685) 

Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) geldt de 
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via www.
alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Verlengen beslistermijn
Aarlanderveen
-  Dorpsstraat 29B  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/682) 

Alphen aan den Rijn
-  Hooftstraat 146, Cornelis De Vlamingstraat 1A, 

1B en 1C  
verbouwen winkel en drie bovengelegen apparte-
menten (V2020/646) 

Hazerswoude-Dorp
-  Westeinde 27B  

afwijken bestemmingsplan voor gebruik bedrijfs-
woning als plattelandswoning (V2020/665) 

Evenementen
Verleende vergunningen
Zwammerdam
-  Spoorlaan 12 

VVZ presents: Helemaal Top’s 
Middenstipconcert op 3 oktober 2020 
(E2020/213)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en Wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de bijbeho-
rende borden:
Alphen aan den Rijn
-Denemarkensingel 36
-Lauwers 268 
-Poortwachter 41
Boskoop
-Voorofscheweg 108 
Hazerswoude-Dorp
-Mesdagplantsoen 43 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
openbare bekendmaking van dit besluit in de 
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken 
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is 
verleend voor het in gebruik nemen van openbaar 
gebied binnen de gemeente:
-  Bam Wonen B.V. heeft ontheffing gekregen om 

van 19 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 
diverse objecten te plaatsen in het openbaar 
gebied aan de Klaverhof nabij nrs 2 tot en met 
172 in Alphen aan den Rijn. 

-  Smits Vastgoedzorg heeft ontheffing gekregen 
om van 28 september 2020 tot en met 12 
februari 2021 diverse objecten te plaatsen in het 
openbaar gebied ter hoogte van Zadelmaker 11 
(op het parkeerterrein van Marketenster) in 
Alphen aan den Rijn.

 
Ter inzage
Bovenstaande besluiten liggen tot en met 2 
november 2020 ter inzage bij de Informatiebalie in 
het gemeentehuis. Tegen deze besluiten kan door 
belanghebbenden, binnen zes weken na deze 
bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar 
maken via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Als 
onmiddellijke spoed dat vereist, gelet op de 
betrokken belangen, kan de indiener van het 
bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de president van de rechtbank, postbus 
20302, 2500 EH in Den Haag.

Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl

Lees het gemeentenieuws op https://www.allesinalphen.nl

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 

istockphoto e.a.).
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Ontketend BSC’68 walst in de 
tweede helft over SPV’81 heen

door Leo van den Berg

Afgelopen zaterdag speelde BSC’68 na bijna 8 maanden weer eens een thuiswed-
strijd in de competitie. Tegenstander was SPV’81 uit Polsbroek. Na een weinig spec-
taculaire eerste helft brak de rust aan met een 0-0 stand. 

De tweede helft werd uit een 
ander vaatje getapt. Het publiek 
werd daarbij getrakteerd op een 
doelpuntenregen met uitein-

delijk een 8-0 (!) overwinning 
voor de groenwitten.

Beide ploegen begonnen voor-

zichtig aan de wedstrijd. Het 
spel speelde zich daarbij met 
name af op het middenveld. Na 
een kwartier nam BSC’68 het 

initiatief en kreeg vervolgens 
ook een overwicht. Dit leidde 
uiteindelijk tot een prima kans 
voor Reno Smulders. Hij schoot 
de voorzet van Lody Dijkhui-
zen echter te zacht in. BSC’68 
bleef wel sterker, had ook meer 
balbezit maar echt gevaarlijk 
werd het niet meer. Omdat ook 
SPV’81 niet bij machte was om 
het de verdediging van de Scha-
denetboys moeilijk te maken 
gingen de ploegen met een 0-0 
ruststand aan de thee.

Wonderthee?
Wat er in de thee heeft gezeten 
of wat Marco de Lange, hoofd-
trainer van BSC’68, aan aan-
wijzingen heeft gegeven zal al-
tijd geheim blijven maar in de 
tweede helft kwam BSC’68 heel 
anders voor de dag. Met veel 
energie, overtuigingskracht en 
combinatiespel werd SPV’81 
onder druk gezet. Dit resulteer-
de na twee minuten al in een 
goal van Reno Smulders die wel 
raad wist met een verkeerde 
uittrap van de doelman en be-
heerst afrondde. Drie minuten 
later was het Thijs de Ruiter die 
in het strafschopgebied zich pri-
ma vrij wist  te spelen en ver-
volgens doelman Sleeuwenhoek 
kansloos liet (2-0). SPV’81 kreeg 
daarna nog twee mogelijkheden 
maar doelman Michael Verhoef 

wist deze prima onschadelijk te 
maken. 

Weggetikt
Vervolgens was het alleen nog 
maar BSC’68 dat de klok sloeg. 
In een klein half uur wisten 
de groenwitten nog zesmaal te 
scoren, Guido de Peinder (2*), 
Lijon Korving (2*), Rowin 
Bouwmeester en wederom Thijs 
de Ruiter (uiteindelijk uitgeroe-
pen tot “man of the match”) 
waren de doelpuntenmakers. 
Een goal van Lijon Korving die 
een voorzet van Reno Smulders 
tegendraads inkopte verdiende 
daarbij nog een eervolle vermel-
ding. Na 90 minuten maakte de 
prima leidende scheidsrechter 
Visser een einde aan deze zeer 
sportieve wedstrijd. 

Door deze overwinning heeft 
BSC’68 net als Floreant en Ca-
bauw de maximale score (zes 
punten) uit twee wedstrijden. 

Aanstaande zaterdag speelt 
BSC’68 om 15.00 uur de uit-
wedstrijd tegen Bergambacht. 
Een van de ploegen die vorig 
seizoen meestreed in de kop-
groep om een plek in de 3e 
klasse. Wij hopen uiteraard dat 
BSC’68 zijn ongeslagen status 
kan continueren. 

Een felle scrimmage in de tweede helft van de wedstrijd. Foto Hans Verhoeff

Aspasia dames 1 pakken punt 
bij NOVO dames 1 
Annet Volwater: "Vrijdag 25 september begonnen wij aan onze eerste 
wedstrijd. We hadden er allemaal heel veel zin in, maar vonden het 
toch ook een beetje spannend. Vol goede moed begonnen we aan de 
eerste set. We konden aardig meekomen, maar wisten niet te winnen. 
Deze set verloren 
we met 18-25. 
Ook de twee vol-
gende sets kon-
den we niet naar 
ons toe trekken. 
De tweede set 
werd 20-25 en 
de derde 18-25. 
Nu moest alleen 
de laatste set nog 
gespeeld wor-
den. We kon-
den hier name-
lijk nog wel een 
punt uit halen. 
Vol enthousias-
me begonnen we 
aan de vierde set 
en met resultaat! 
Door met meer 
druk te serveren 
en goed te verde-
digen wisten we 
deze set te win-
nen met 25-9"!

Weten jullie het 
antwoord op de re-
bus? Check snel de 
facebookpagina van 
gvv-aspasia.

Golfbaan Bentwoud haalt € 18.405,- op 
voor Support Casper
Op vrijdagavond 25 september kon Golfbaan Bentwoud, na het organiseren van een unieke 
golfdag, een cheque van € 18.405,- overhandigen aan Support Casper. 

De campagne van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, die gelden inzamelt om het weten-
schappelijk onderzoek van Prof. dr. Casper Van Eijck en zijn onderzoeksteam naar een behandeling 
van alvleesklierkanker met viro-immunotherapie mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Directeuren Carla Prins-Laban en Onno Jacobs van Golfbaan Bentwoud reiken de cheque uit aan directeur 
Sjoerd Zwanenburg (rechts) van Support Casper . 

Bijzondere golfdag 
De golfers van deze dag kwamen tijdens de 18-holes wedstrijd verschillende spelelementen tegen 
waarmee prachtige prijzen, zoals een auto, gewonnen konden worden. Prof. dr. Casper van Eijck 
was deze dag ook aanwezig om de golfers een beeld te schetsen van de status van zijn onderzoek. 
De komende maanden hoopt Golfbaan Bentwoud met andere initiatieven nog meer geld in te za-
melen voor dit goede doel. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Alvleesklierkanker is tot op de dag van vandaag een van de meest dodelijke vormen van kanker in 
Nederland en maar liefst 90% van de patiënten overlijdt binnen een jaar na de diagnose. Golfbaan 
Bentwoud kwam daarom in actie met een unieke golfdag, geheel volgens de huidige corona-maat-
regelen, om zijn maatschappelijk partner te ondersteunen. 
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Kleine advertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij AL-
LEEN PER MAIL  inleveren! 

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

  Eetcafé geopend in tijdsloten! 
  Eerste tijdslot van 16.30 - 19.00 uur, 
  tweede tijdslot van 19.15 - 21.15 uur
  Café geopend Na reservering van 11.00 - 16.00 uur 
  open voor lunch, kopje koffie, drankje etc. 
  Café geopend vanaf 21.30 uur

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

Do.dag 1 okt  Koreaanse schotel geserveerd met rijst € 12,50
Vr. dag 2 okt  Loempia speciaal met friet en gebakken eitje € 11,25
Za. dag 3 okt  Japanse burger met biefstukpuntjes, wasabimayo en friet € 13,50
Zo. dag 4 okt  Voor: Ossenstaartsoep
  Hoofd: Mixed visspies met  limoenmayonaise
  en aardappelwedges € 21,50
Di. dag 6 okt  Andijviestamppot met bal gehakt en kuiltje jus € 11,00
Wo.dag 7 okt  Boerenpannetje € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

Helaas zijn de vroegere activiteiten zowel van de Egelantier als in samenwerking met 
Actief Rijnwoude nog niet toegestaan. Wij informeren u tijdig bij hervatting!!

Weekmenu week 40 en maandmenu oktober
Weekmenu  Pasta salade met gerookte zalm € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20   
 Hoofd: Varkenshaas met gemengde bospaddenstoelen,
  aardappelgratin, warme groenten en een salade € 18,25
  Dessert: Wafel met warme kersen witte 
  chocolade-ijs en een toef slagroom €  6,75
  Maandmenu, compleet € 27,25  

LET OP!
Wij verzorgen 

uw afhaalmenu 

of bezorgen van

uw bestelling!

DIVERSEN 
In Benthuizen wordt 
een VOEDSELBOS op-
gezet. De ontwikke-
lingen zijn te volgen 
op www.voedselbos-
benthuizen.nl

GEVRAAGD

OUDE SPEELGOED-
AUTO'S uit de jaren 
50 /60 /70. Heeft 
u een doos staan? 
Koop het graag van 
u. Ook antiek blik-
ken speelgoed en 
oud lego is welkom. 
tel. 0640022896

Wij zijn hard op 
zoek naar aller-
lei soorten gezel-
schapspellen. 

ESTHER BOERE
GEDIPLOMEERD BGN 
GEWICHTSCONSULENTE/ 
LEEFSTIJLCONSULENTE

Sinds 2016 begeleid ik met veel plezier 
mensen naar een gezondere leefstijl en een 
gezond gewicht. 

NU NIEUW!
Fit, Slank en Energiek in groepsvorm 
Nú slechts 79 euro pm*  
• In kleine groepen (max. 7)
• Een voedingsplan op maat
• Een beweegplan op maat met wekelijkse workout
• Coaching op blijvende gedragsverandering

Fit, Slank en Energiek individueel 

Nú slechts 99 euro pm*
• Individuele begeleiding
• Een voedingsplan op maat
• Een beweegplan op maat met 1 op 1 begeleiding  

in wekelijkse workout
• Coaching op blijvende bedragsverandering

*Kijk voor eventuele vergoeding van 
zorgverzekeraar op het voedingsgedeelte op 
www.gewichtsconsulenten.nl 
onder kopje “vergoedingen”.

Tijdstip in overleg. 
Meerdere dagen mogelijk, zowel op de dag als in de avond. 

Voor meer informatie: Lief & Leef Gezondheid, 
tel. 06 3904 2635 of mail: boereslinger@hotmail.com. 

Locatie: Dorpshuis de Juffrouw op de 1e etage.

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl 
www.kringloophazerswoude.nl

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 

Ophalen kan ook 
na contact met 
Marloes Rhijnsbur-
ger.

Basisschool 
De Tweeklank 

Da Costasingel 42
Hazerswoude-Rd

Of stuur een mail 
m.rhijnsburger@
wijdevenen.nl 

TE KOOP

 Gratis af te halen: 
+/- 200  GRINDTE-
GELS 50 X 50 cm.
Sander Rijkaart, 
Voorweg. Tel : 0611-
475 987.

Excursie in natuur-
gebied De Wilck
Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. organi-
seert een excursie voor iedereen die geïnteresseerd is op 
zondag  4 oktober in het mooie unieke Natura 2000 na-
tuurgebied: De Wilck
We verzamelen om 9.00 aan het begin van de Vier Heemskinderenweg 
(bij de molen de Rode Wip aan de Gemeneweg (N209)) en vandaar 
gaan we richting De Wilck waar we de auto's en fietsen parkeren en lo-
pend verder gaan. De excursie duurt ongeveer tot 12 uur. Kom gerust 
eens (gratis) kennis maken met dit gebied en met onze vogelwerkgroep. 

Je hoeft je niet van te voren op te geven.
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Gezellige BBQ in 
‘de Boomgaard’
Afgelopen zaterdagavond kwamen zo’n 40 bewoners van de buurt De Boomgaard 
in Koudekerk aan den Rijn op Burendag bij elkaar voor een coronaproof BBQ. 

Geheel de zomer bloemenpracht 
aan de Koudekerkse brug!!
Iedereen wandelend, fietsend of met auto over de Koudekerkse brug het Dorp in of 
uit rijdt heeft het ongetwijfeld opgemerkt: de gehele zomer wordt de ophaalbrug 
aan beide zijde opgefleurd door een prachtige kleurrijke bloemenzee. 

De buurt-BBQ is al 3 keer eerder georgani-
seerd, maar na verhuizing van een aantal ac-
tieve inwoners, kwam er de klad in. “De laat-
ste keer was 15 jaar geleden, toen de buurt 25 
jaar bestond”, vertellen  Helma Schuller en 
Raymond Beije. Zij vonden dat heel jammer 
en hebben het initiatief genomen om het feest 
weer nieuwe leven in te blazen. 
“We hebben vier andere buurtbewoners ge-
vonden om de BBQ weer samen te organise-
ren. Ons leek Burendag een goed moment om 
alle mensen die hier de afgelopen jaren zijn 
komen wonen én degenen die hier al langer 
wonen op een gezellige manier met elkaar in 
contact te brengen. Corona kwam er natuurlijk 
tussendoor, maar daardoor hebben we ons niet 
laten tegenhouden.” 

We hebben in samenspraak met de gemeen-
te en de wijkagent gekeken hoe we het toch 
konden laten doorgaan met 1,5 meter afstand 
en andere coronaregels”, vertelt Helma. Op de 
speelplaats zijn 19 statafels neergezet, waar fa-
milies bij elkaar kunnen staan en buren op 1,5 
afstand van elkaar kunnen bijkletsen. Er is een 
heel protocol voor het halen van eten en drin-
ken gemaakt en alle hygienemaatregelen zijn 
in acht genomen.  De lokale supermarkt heeft 

Nu breekt helaas het natte sein-
zoen aan, maar in de zomer, 
was het  bij een minimaal zon-
nestraaltje al een lust voor het 
oog.  Hoe komt het dat deze 
bloemenpracht het zo lang 
mooi zijn en blijven? Wie geeft 
de bloembakken water, met 
wellicht een vleugje mest? Wie 
knipt de uitgebloeide bloempjes 
er uit? De bloembakken worden 
o.a. ‘bewaterd’  door kwekerij 
De Moestuin. Als het nodig is, 

worden de uitgebloeide bloe-
men verwijderd door één van 
de brugwachters; bijvoorbeeld 
Jan Kompier is regelmatig bezig. 
Ook de uitbaters van Eetcafé De 
Hoek, t.w. Marcel van der Meer 
en Anjo van Houdenhoven, zie 
ik regelmatig de bloembakken 
een opknapbeurtje geven. Het is 
een lust voor het oog! 

Namens de Koudekerkers: Dank 
je wel voor de verzorging van de 
bloemen. Chapeau!

het evenement gesponsord. 
Dank aan AH Konincks en de 
organisatie voor de gezellige 
BBQ! Met kerst hoopt iedereen 

weer bij elkaar te kunnen ko-
men rond de kerstboom die de 
Boomgaard elk jaar met elkaar 
op het pleintje neerzet. 
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Glasvezel in 
Benthuizen, 
Hazerswoude en 
Koudekerk is 
dichterbij 
dan ooit!

gavoorglasvezel.nl

Meld je aan 
voor een 

informatie-
avond

Wij vertellen je graag meer over glasvezel, ons aanbod en de glasvezel-
campagne. Daarom organiseren wij informatieavonden bij jou in de buurt. 
Daar informeren we je graag persoonlijk en kun je al je vragen stellen. 

Data en locaties: 
• Maandag  5 oktober  in Dorpshuis Rhynenburchschool in Hazerswoude-Rijndijk
• Dinsdag  6 oktober   in Ontmoetingskerk in Koudekerk
• Woensdag  7 oktober in Dorpshuis de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp
• Maandag  12 oktober in Pleyn ‘68 in Hazerswoude-Rijndijk
• Dinsdag  13 oktober in De Tas Dorpshuis in Benthuizen 
• Woensdag  14 oktober in Dorpshuis de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp

Je bent welkom vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur vindt de algemene presentatie 
plaats, waarin we alle belangrijke informatie met je delen.

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Vooraf aanmelden is 
daarom verplicht. Je kunt dit doen via gavoorglasvezel.nl.
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MMO – Bernardus, veel 
strijd maar geen winnaar

door Arno de Groot
Het is slechts 2 competitiewedstrijden geleden dat MMO en Bernardus hun vorige 
onderlinge duel speelden in Hoogmade. Echter is dit toch ruim een halfjaar gele-
den, omdat de competitie 2019-2020 direct na dit duel in maart werd stilgelegd. 

Zon door de scheidsrechter be-
straft met een strafschop. Doel-
man Luuk Enter keert echter de 
inzet en kan tevens de rebound 
tot hoekschop verwerken. Ter-
wijl het duel redelijk in balans 
is, zonder uitgespeelde kansen 
aan beide kanten, heeft Bernar-
dus de laatste 10 minuten voor 
rust nog een aantal goede aan-
vallen. Zo komt er een strakke 
voorzet van Jeffrey van der Hei-
den, schiet Koen Schellinger-
hout een vrije trap van 20 me-
ter maar net over en wordt door 
MMO aan de noodrem getrok-
ken bij een lange rush van Jef-
frey. De brilstand  is tevens de 
ruststand.

'Ander vaatje' gevonden
MMO komt fel uit de startblok-
ken voor de tweede helft, maar 
een voorzet en kopbal voorlangs 
leiden nog niet tot resultaat. Na-
dat het spelbeeld weer in even-
wicht is en Simon Pet in het veld 
is gekomen voor Wesley van Tol 
ontstaan er weer wat mogelijk-
heden voor Bernardus na aan-
vallen richting MMO-doel. Hal-
verwege de tweede helft kruipt 
Bernardus door het oog van de 
naald als MMO-invaller Dissel-
dorp een lob over Luuk Enter 
geeft, maar het ‘lepe’ balletje 
via de lat weer het veld in kaatst. 
Nordin Oudshoorn komt ver-

volgens Nikivor van Rijn aflos-
sen en de strijd lijkt evenals vo-
rige editie op een doelpuntloos 
gelijkspel af te stevenen. Toch 
volgen er nog een laatste tiental 
spannende minuten. Want als 
Roel van der Zon zijn tegenstan-
der denkt uitgeschakeld te heb-
ben, produceert deze toch nog 
een voorzet, waarna de Bernar-
dus-defensie haar ingreep we-
derom op de stip ziet belanden. 
De ingeschoten penalty brengt 
de 1 - 0 voor MMO op het sco-
rebord. Bernardus zet een tand-
je bij, MMO loopt naar achteren 
en probeert het spel te ontrege-
len. Kort voor het einde van de 
officiële speeltijd, leidt een aan-
val van Bernardus tot een over-
treding op Sven de Boer en de 
goedleidende arbiter van dienst 
kent ook nu een elfmetertrap 
toe. Jeffrey van der Heiden vol-
trekt het vonnis en bepaalt hier-
mee de eindstand op 1 - 1.
Terwijl het vandaag alle kanten 
op kon, is Bernardus na de late 
treffer van MMO toch nog blij 
met het gelijke spel. De eind-
stand is vandaag echter ook een 
juiste weergave van de onder-
linge verhouding binnen de lij-
nen. 
Zaterdag 3 oktober 14.30 uur 
speelt Bernardus aan de Swee-
lincklaan haar volgende wed-
strijd tegen Boshuizen.

Nadat ‘MMO-pupil-van-de-
week’ Lisa van der Meer de eer-
ste bal aan het rollen heeft ge-
bracht start een complete, fitte 

‘Tijssen - brigade’ met Jelle Kool 
en Nikivor van Rijn in de basis. 
Terwijl het spel in de beginfa-
se heen en weer kabbelt, krijgt 

MMO al snel een uitgelezen kans 
op een treffer. Na geknoei in de 
Bernardus achterhoede, wordt 
de overtreding van Roel van der 

Rode kaart blijkt oplos-
sing voor Koudekerk!

door Ron van Welzen
Na afloop bleek de rode kaart, die Ricardo van Rijswijk vlak na rust ontving, Koudekerk 
helemaal niet verkeerd uit te komen. Tegen tien man kropen de studenten iets uit hun 
schulp en na een paar angstige minuten voor Koudekerk maakte het dankbaar gebruik van 
de ruimte die het kreeg en besliste in de laatste tien minuten de wedstrijd. 

Twee LSVV spelers slagen er niet in Sem van Aalst te stoppen. Foto Ron van Welzen

Na de Football Factory een 
week eerder nu de tweede stu-
dentenploeg uit Leiden voor 
Koudekerk. Nu staan de wed-
strijden tussen Koudekerk en 

LSVV garant voor het nodi-
ge spektakel en onvoorspelba-
re uitslagen. Vandaag was het 
een uitslag die geen Kamervra-
gen op gaat leveren, al lijkt het 

niet hoe het was. Koudekerk 
begon wat ongemakkelijk aan 
de wedstrijd, de gasten hadden 
met Jiddo Doornebal en Jos 
van Beuningen veel beweging 

en kracht voorin. Dat bezorgde 
Koudekerk achterin de nodi-
ge problemen. Maar de thuis-
ploeg liet zich ook niet hele-
maal de kaas van het brood 
eten. Het kreeg de eerste kans 
toen Sem van Aalst buiten be-
reik van Dammes Waasdorp de 
paal raakte. Uit de tegenstoot 
was het Jiddo Doornebal die de 
score opende, hoewel het nog 
even leek dat Jorin Roosen-
brand de goal op de lijn kon 
voorkomen. Diezelfde Door-
nebal had niet lang daarna de 
voorsprong kunnen verdubbe-
len maar Roy Dorrepaal voor-
kwam een groter probleem 
voor de thuisploeg. 

De gelijkmaker van Bas van 
Heerdt was verdiend. Op aan-
geven van Ricardo van Rijswijk 
schoot de aanvoerder zijn vier-
de treffer dit seizoen achter de 
kansloze Waasdorp en zorgde 
er zo voor dat zijn ploeg niet 
met een achterstand de rust in 
ging. 
De tweede helft was nog geen 
tien minuten oud toen Ricardo 
van Rijswijk zijn ploeg in grote 
problemen leek te brengen. De 
verdediger vergreep zich aan 
Doornebal en liet de scheids-
rechter geen andere keus dan 
een rode kaart te tonen. Om de 
verdediging weer te herstellen 
werd Jay Langejans het slacht-
offer, Daan van der Zwet werd 
zijn vervanger om de plek van 

Van Rijswijk over te nemen. 

Fitheid beslist
LSVV zag kansen tegen de tien 
van de thuisploeg. Die kreeg 
het ook even moeilijk maar 
bleef met hulp van Dorrepaal 
overeind. Dat Koudekerk toch 
de wedstrijd wist te winnen 
was te danken aan het feit dat 
de ploeg een enorme fitheid 
laat zien. Die leek ook beslis-
send te zijn, nadat Waasdorp 
in eerdere instantie nog een 
achterstand voorkwam was 
hij niet veel later kansloos op 
een uithaal van Sem van Aalst 
die zo de thuisploeg op voor-
sprong bracht. In de extra be-
sliste diezelfde Van Aalst de 
wedstrijd definitief in Koude-
kerks voordeel met zijn tweede 
en Koudekerks derde treffer. 

Tevreden trainers
Na afloop een meer dan te-
vreden trainersduo bij Koude-
kerk. "Na de rode kaart hadden 
we het even moeilijk maar we 
pakte het daarna goed op. De 
wissels pakten goed uit en ook 
bleek dat wij fitter waren dan 
de tegenstander".

Volgende week gaat Koudekerk 
op bezoek bij SJZ, de Zoeter-
woudse ploeg heeft drie pun-
ten, Koudekerk weet dat het 
dit zonder Van Rijswijk moet 
doen. 
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r. KAAS-MOSTERDSALADEHUISMERK HOLLANDSE GARNALENDUYVIS OVENROASTED PINDA'SHUISMERK PASTASAUS BOLOGNESEBUFFELMOZZARELLARUNDVLEESSLAATJE 4-PAKVARKENSBRAADWORST 2 STUKSMOORKOPPEN 2 STUKSHUISMERK ZEEZOUTBOTERPAMPERS BABY DRY PANTS MAXIPAKSOI 2 STUKSHUISMERK GROENE THEE CITROENONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKERHUISMERK CONTINU LAVENDELTORTILLACHIPS SWEET CHILIHUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTENBIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTAHUISMERK TZAZIKI 150 GRAMGEMARINEERDE GARNALENSERRANOROLLETJES MET ROOMKAASSALAMI MET KRUIDENROOMKAASNUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAMRUNDERVINKEN 2 STUKSGUACAMOLEDIP

HUISMERK JONGBELEGEN KAASBIOLOGISCHE KIPDIJFILETHUISMERK BABYSHAMPOO 300 MLHUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNENBANAANPANCAKES 4 STUKSVEGETARISCH GEHAKTROZIJNENWEGGE 5 SNEETJESLOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAMAARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KGBLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE TUBESLAGROOMSOESJES 10 STUKSHUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAILHUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

1,99
4,79
1,85
2,74
2,69
2,79
1,89
3,00
1,69

10,99
1,99
1,59
1,47
0,99
1,09
3,45
3,39
2,00
2,50
2,55
2,82
1,79
2,19
2,25
5,43
4,20
1,99
1,99
1,99
2,36
1,99
2,99
4,79
2,19
0,99
3,00
3,72
1,43

16/09/2020

103,55
TOTAAL

KAAS-MOSTERDSALADEHUISMERK HOLLANDSE GARNALENDUYVIS OVENROASTED PINDA'SHUISMERK PASTASAUS BOLOGNESEBUFFELMOZZARELLARUNDVLEESSLAATJE 4-PAKVARKENSBRAADWORST 2 STUKSMOORKOPPEN 2 STUKSHUISMERK ZEEZOUTBOTERPAMPERS BABY DRY PANTS MAXIPAKSOI 2 STUKSHUISMERK GROENE THEE CITROENONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKERHUISMERK CONTINU LAVENDELTORTILLACHIPS SWEET CHILIHUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTENBIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTAHUISMERK TZAZIKI 150 GRAMGEMARINEERDE GARNALENSERRANOROLLETJES MET ROOMKAASSALAMI MET KRUIDENROOMKAASNUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAMRUNDERVINKEN 2 STUKSGUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAASBIOLOGISCHE KIPDIJFILETHUISMERK BABYSHAMPOO 300 MLHUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNENBANAANPANCAKES 4 STUKSVEGETARISCH GEHAKTROZIJNENWEGGE 5 SNEETJESLOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAMAARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KGBLOEMKOOL

ZAANSE MAYONAISE TUBESLAGROOMSOESJES 10 STUKSHUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAILHUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

16/09/2020

TOTAAL

BUFFELMOZZARELLARUNDVLEESSLAATJE 4-PAKVARKENSBRAADWORST 2 STUKSMOORKOPPEN 2 STUKSHUISMERK ZEEZOUTBOTERPAMPERS BABY DRY PANTS MAXIPAKSOI 2 STUKSHUISMERK GROENE THEE CITROENONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKERHUISMERK CONTINU LAVENDELTORTILLACHIPS SWEET CHILIHUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTENBIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTAHUISMERK TZAZIKI 150 GRAMGEMARINEERDE GARNALENSERRANOROLLETJES MET ROOMKAASSALAMI MET KRUIDENROOMKAASNUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAMRUNDERVINKEN 2 STUKSGUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAASBIOLOGISCHE KIPDIJFILETHUISMERK BABYSHAMPOO 300 MLHUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNENBANAANPANCAKES 4 STUKSVEGETARISCH GEHAKTROZIJNENWEGGE 5 SNEETJESLOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAMAARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KGBLOEMKOOL

ZAANSE MAYONAISE TUBESLAGROOMSOESJES 10 STUKSHUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAILHUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

TOTAAL

KAAS-MOSTERDSALADE
HUISMERK HOLLANDSE GARNALEN
DUYVIS OVENROASTED PINDA'S
HUISMERK PASTASAUS BOLOGNESE
BUFFELMOZZARELLA
RUNDVLEESSLAATJE 4-PAK
VARKENSBRAADWORST 2 STUKS
MOORKOPPEN 2 STUKS
HUISMERK ZEEZOUTBOTER
PAMPERS BABY DRY PANTS MAXI
PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE THEE CITROEN
ONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKER
HUISMERK CONTINU LAVENDEL
TORTILLACHIPS SWEET CHILI
HUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTEN
BIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTA
HUISMERK TZAZIKI 150 GRAM
GEMARINEERDE GARNALEN
SERRANOROLLETJES MET ROOMKAAS
SALAMI MET KRUIDENROOMKAAS
NUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAM
RUNDERVINKEN 2 STUKS
GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAAS
BIOLOGISCHE KIPDIJFILET
HUISMERK BABYSHAMPOO 300 ML
HUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNEN
BANAANPANCAKES 4 STUKS
VEGETARISCH GEHAKT
ROZIJNENWEGGE 5 SNEETJES
LOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAM
AARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KG
BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE TUBE
SLAGROOMSOESJES 10 STUKS
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

2,19
4,56
1,83
1,85
2,66
2,79
2,25
3,09
1,67
10,12
1,99
1,53
1,45
1,04
0,81
2,59
3,36
1,99
2,22
2,45
2,31
1,79
2,19
2,74
5,46
4,20
2,18
1,93
1,99
2,74
1,89
2,96
4,79
2,19
0,91
2,99
4,27
1,41

16/09/2020

101,38TOTAAL

KAAS-MOSTERDSALADE
HUISMERK HOLLANDSE GARNALEN
DUYVIS OVENROASTED PINDA'S
HUISMERK PASTASAUS BOLOGNESE
BUFFELMOZZARELLA
RUNDVLEESSLAATJE 4-PAK
VARKENSBRAADWORST 2 STUKS
MOORKOPPEN 2 STUKS
HUISMERK ZEEZOUTBOTER
PAMPERS BABY DRY PANTS MAXI
PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE THEE CITROEN
ONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKER
HUISMERK CONTINU LAVENDEL

16/09/2020

HUISMERK CONTINU LAVENDEL
TORTILLACHIPS SWEET CHILI
HUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTEN
BIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTA
HUISMERK TZAZIKI 150 GRAM
GEMARINEERDE GARNALEN
SERRANOROLLETJES MET ROOMKAAS
SALAMI MET KRUIDENROOMKAAS
NUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAM
RUNDERVINKEN 2 STUKS
GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAAS
BIOLOGISCHE KIPDIJFILET
HUISMERK BABYSHAMPOO 300 ML
HUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNEN
BANAANPANCAKES 4 STUKS
VEGETARISCH GEHAKT
ROZIJNENWEGGE 5 SNEETJES
LOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAM
AARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KG
BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE TUBE
SLAGROOMSOESJES 10 STUKS
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

TOTAAL

KAAS-MOSTERDSALADE
HUISMERK HOLLANDSE GARNALEN
DUYVIS OVENROASTED PINDA'S
HUISMERK PASTASAUS BOLOGNESE
BUFFELMOZZARELLA
RUNDVLEESSLAATJE 4-PAK
VARKENSBRAADWORST 2 STUKS
MOORKOPPEN 2 STUKS
HUISMERK ZEEZOUTBOTER
PAMPERS BABY DRY PANTS MAXI
PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE THEE CITROEN
ONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKER
HUISMERK CONTINU LAVENDEL
TORTILLACHIPS SWEET CHILI
HUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTEN
BIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTA
HUISMERK TZAZIKI 150 GRAM
GEMARINEERDE GARNALEN
SERRANOROLLETJES MET ROOMKAAS
SALAMI MET KRUIDENROOMKAAS
NUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAM
RUNDERVINKEN 2 STUKS
GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAAS
BIOLOGISCHE KIPDIJFILET
HUISMERK BABYSHAMPOO 300 ML
HUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNEN
BANAANPANCAKES 4 STUKS
VEGETARISCH GEHAKT
ROZIJNENWEGGE 5 SNEETJES
LOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAM
AARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KG
BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE TUBE
SLAGROOMSOESJES 10 STUKS
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

16/09/2020

TOTAALTOTAAL

KAAS-MOSTERDSALAD
E

HUISMERK HOLLANDS
E GARNALEN

DUYVIS OVENROASTE
D PINDA'S

HUISMERK PASTASAUS
 BOLOGNESE

BUFFELMOZZARELLA

RUNDVLEESSLAATJE 
4-PAK

VARKENSBRAADWORST
 2 STUKS

MOORKOPPEN 2 STUKS

HUISMERK ZEEZOUTBO
TER

PAMPERS BABY DRY P
ANTS MAXI

PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE TH

EE CITROEN

ONTBIJTKOEK GESNED
EN MINDER SUIKER

HUISMERK CONTINU L
AVENDEL

TORTILLACHIPS SWEE
T CHILI

HUISMERK NOTENMEL
ANGE GEZOUTEN

BIO+ HAZELNOOTPAST
A

HUISMERK TZAZIKI 1
50 GRAM

GEMARINEERDE GARN
ALEN

SERRANOROLLETJES 
MET ROOMKAAS

SALAMI MET KRUIDEN
ROOMKAAS

NUTCASE DOPPINDA'S
 500 GRAM

RUNDERVINKEN 2 STU
KS

GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEG

EN KAAS

BIOLOGISCHE KIPDIJ
FILET

HUISMERK BABYSHAM
POO 300 ML

HUISMERK EIERKOEKE
N MET ROZIJNEN

BANAANPANCAKES 4 S
TUKS

VEGETARISCH GEHAK
T

ROZIJNENWEGGE 5 SN
EETJES

LOOK O LOOK TOP MIX
 215 GRAM

AARDAPPELEN BLAUW
 GROF 2,5 KG

BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE T

UBE

SLAGROOMSOESJES 10
 STUKS

HUISMERK ZEEVRUCHT
ENCOCKTAIL

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

1,59
3,99
1,59
1,85
2,39
2,37
1,69
2,69
1,49
9,29
1,49
0,99
1,35
0,69
0,69
1,99
2,60
1,75
1,99
1,99
2,19
1,49
1,89
1,99
5,15
3,59
1,49
1,59
1,79
1,99
1,63
2,59
3,79
1,79
0,78
2,69
3,49
1,31

16/09/2020

85,70TOTAAL
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK70

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

TOTAALTOTAAL

ALBERT 
HEIJN

RUIM €17,-
DUURDER

JUMBO
RUIM €15,-
DUURDER


